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  هداءاإل
إلى الوالدین الكریمین أطال اهللا في عمرهما، اللذان سهرا على تربیتي 

وتعلیمي، وضحا من أجلي بالكثیر، طلبا للرضا وخفضا لجناح الذل 

  .من الرحمة

  .إلى إخوتي وأخواتي الذین لمست فیهم التشجیع والتقدیر

  .فاضل الذین أحسنوا تعلیميذتي األإلى أسات

شغلتني عنهم الرسالة أحیانا، وحجبتني عنهم  إلى كل األصدقاء الذین

  .احیانا اخرى

  .إلى كل األهل واألقارب الذین لمست فیهم كل الدعم والمحبة

  .م1988إلى أرواح ضحایا أحداث الخامس أكتوبر 

  .إلى أولئك الذین یسعون ویتعبون من أجل العلم ومعرفة الحقیقة

ى من اهللا أن یوفقنا إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع، ونتمن

  .لما یحبه ویرضاه

  

  

  

  

  



 

 

  الشكر والتقدیر
  .نشكر اهللا عزوجل الذي وفقنا في انجاز هذا العمل المتواضع

من لم یشكر <<: -صل اهللا علیه وسلم- وعمال بحدیث نبینا محمد 

الناس لم یشكر اهللا، ومن أسدى إلیكم معروفا فكافئوه، فإن لم 

 .>>تستطیعوا فادعوا له 

  .والدینا الكریمین اللذان وقفا بجانبنا طوال مسارنا الدراسينشكر 

المشرف على " محمد السعید قاصري"ونشكر أستاذنا الفاضل الدكتور 

هذه الرسالة، الذي وقف بجانبنا دون كلل أو تعب وأفادنا بنصائحه 

  .وبتوجیهاته القیمة طوال انجاز هذه الدراسة

ن قدموا لنا ید المساعدة ولو كما نشكر أیضا األساتذة األفاضل الذی

" أحمد رواجعیة"بالشيء القلیل، ونخص بالذكر كل من الدكتور 

  ".نور الدینمسعودي"، واألستاذ "فرید عیشوش"واألستاذ 

ونتقدم بشكرنا الجزیل إلى كافة األصدقاء والطلبة والمقربین بدون 

وقفوا  استثناء والذین ساعدونا سواًء في جمع المادة العلمیة أو الذین

  .بجانبنا طوال هذه المرحلة

  

  بن أعراب بشیر

قارة فاروق



 قائمة المختصرات

 

 

 

  الجملة  رمز االختصار

  :باللغة العربیة -1

  جبهة القوى االشتراكیة  أفافاس

  إلى أخره  إلخ

  حزب الطلیعة االشتراكیة  باكس 

  جزء  ج

  جبهة التحریر الوطني  و.ت.ج

  حرب عالمیة ثانیة  2.ع.ح

  دون تاریخ  ت.د

  ن دار نشردو   ن.د.د

  دون طبعة  ط.د

  صفحة  ص

  طبعة  ط 

  عدد  ع

  الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ  فیس 

  الوالیات المتحدة المریكیة  أ.م.و

  :باللغة الفرنسیة -2

Op.cit Operacitato 

P page 



 

 

  

  مقدمة

  



 مقدمة

 

 أ  

م محــاوالت شــتى للبنــاء 1962عرفــت الجزائــر منــذ اســترجاع ســیادتها الوطنیــة عــام   

تعمیـــر، غیـــر أن تلـــك المحـــاوالت كانـــت قـــد جابهتهـــا عـــدة عراقیـــل خاصـــة مـــن والتشـــیید وال

الناحیـــة السیاســـیة واالقتصـــادیة، فبعضـــها مـــوروث منـــذ الفتـــرة االســـتعماریة والـــبعض األخـــر 

افرزته مرحلة االستقالل، حیث شـهدت الجزائـر خـالل هـذه الفتـرة صـراعا شـدیدا وقویـا علـى 

حیثیاتـه إلـى ذلـك الصـراع القـائم آنـذاك بـین جـیش  السلطة في ظـل االحادیـة الحزبیـة، تعـود

التحریــر الــوطني والحكومــة المؤقتــة الجزائریــة، ممــا نــتج عنــه نموذجتنمــوي للجزائــر والمتمثــل 

اساســا فـــي الــنهج االشـــتراكي، إال أن هــذا النمـــوذج لــم یحقـــق التنمیــة المطلوبـــة خاصــة فـــي 

جفي فتـــرة الســـبعینیات وخـــالل شـــقیها االقتصـــادي واِالجتمـــاعي، لكـــن مـــا غطـــى هـــذا النمـــوذ

  .الفترة األولى لرئاسة الشاذلي هو ارتفاع اسعار البترول

اتســمت برجــوع الصــراع وتأججــه  -بدایــة الثمانینیــات–وجــدیر بالــذكر أن هــذه الفتــرة   

، ضــــف لــــذلك أنــــه مــــع حلــــول "هــــواري بومــــدین"داخــــل الســــلطة وذلــــك عقــــب وفــــاة الــــرئیس 

اسعار النفط بـالتراجع ممـا انعكـس علـى األوضـاع  منتصف ثمانینیات القرن الماضي بدأت

االقتصــادیة فــي الجزائــر وانتشــار البیروقراطیــة والفســاد اإلداري، فــأثرت علــى شــتى نــواحي 

الحیاة ومجاالتها، ومنه أدت إلـى اتسـاع الهـوة بـین الشـعب والسـلطة السیاسـیة التـي لـم تكـن 

، ولـــم تحـــاول ایجـــاد مبـــررات تعـــي خطـــورة تلـــك المشـــاكل االقتصـــادیة واِالجتماعیـــة خاصـــة

  .وحلول لها

وفي خضم تلك األوضاع أصـبح االنفجـار الشـعبي وشـیكا، وهـو مـا تجسـد فعـال فـي   

  ".خریف الغضب"م أو مایعرف بـ 1988أحداث الخامس أكتوبر 

  :أسباب اختیار الموضوع

تعود أسباب أو دوافع اختیارنا لهـذا الموضـوع، إلـى أسـاب ذاتیـة وأخـرى موضـوعیة،   

ي مـــا یتعلـــق باألســـباب الذاتیـــة فالموضـــوع طـــرح مـــن قبـــل األســـتاذ المشـــرف وقمنـــا نحـــن ففـــ

السیاسـي -باختیاره عن قناعة، باإلضافة إلى أن تاریخ الجزائر المعاصر في شقه التـاریخي

یســـتهوینا، أمـــا اذا عرجنـــا إلـــى األســـباب الموضـــوعیة فتتمثـــل فـــي محاولتنـــا إلثـــراء المكتبـــة 

یة خاصة بدراسة أكادیمیة جدیدة، ضف علـى ذلـك محاولتنـا لـنفض الجامعیة عامة والتاریخ
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بدراســة  -حســب حــدود علمنــا –الغبــار عــن األحــداث التــي قمنــا بدراســتها، والتــي لــم تحظــى 

  .أكادیمیة سابقة

  :اشكالیة البحث

إن القصـــد األول مـــن دراســـتنا لهـــذا الموضـــوع هـــو استفســـار مدلوالتـــه والبحـــث عـــن    

إلشــــكالیة التــــي یتمحــــور حولهــــا موضــــوعنا تــــدور حــــول معرفــــة كنــــه نتائجــــه وانعكاســــاته، فا

األســـباب وحقیقتهــــا مـــن جهــــة ومـــن جهــــة أخــــرى معرفـــة افــــرازات األحـــداث علــــى المســــتوى 

السیاســـي، االقتصـــادي، اِالجتمـــاعي والثقـــافي، وبنـــاًء علـــى ذلـــك وانطالقـــا مـــن هـــذه النقطـــة 

ي أســـبابها ونتائجهـــا م ومـــا هـــ1988أكتـــوبر 05 أحـــداثمـــا طبیعـــة :یمكننـــا أن نتســـاءل

  .العامة؟

  :وتندرج تحت إشكالیتنا الرئیسیة هذه أربع تساؤالت یمكن طرحها كما یلي  

؟ ومــا هــي األســباب التــي كانــت كفیلــة حــداثفیمــا تتمثــل األوضــاع العامــة التــي ســبقت األ

ومـــا هـــي حقیقتهـــا؟ وفیمـــا تتمثـــل أهـــم نتائجهـــا  حـــداثبانـــدالعها؟ وكیـــف كانـــت مجریـــات األ

  .تها؟وانعكاسا

  :المنهج العلمي المتبع

نظرا لطبیعة الموضوع التاریخیة، السیاسیة، االقتصادیة واِالجتماعیـة، وتعـدد الزوایـا   

  :التي تساعدنا على ایجاد جواب لإلشكالیة المطروحة حاولنا اتباع

اعتمــدنا علیــه فــي عرضــنا وتتبعنــا لألحــداث التــي عاشــتها : الوصــفي-المــنهج التــاریخي -1

  .ي فترة الثمانینیات وسردها كرونولوجیاالجزائر ف

وقــد اتبعنــاه عنــد قیامنــا بعــرض وتحلیــل مــا أمكننــا جمعــه مــن المــادة : المــنهج التحلیلــي -2

العلمیة حسب كل فصل من فصول الدراسة، خاصة في الفصل الثاني أین تطرقنا فیه إلـى 

  .تقدیم تفسیرات مختلفة لحقیقة األحداث

م، 1976عنــدما قمنــا بعــرض أهــم المــواد التــي تناولهــا دســتور  وظفنــاه: المــنهج المقــارن -3

  .م1989والمواد التي أقرها دستور 

ــــــائج العامــــــة لألحــــــداث : المــــــنهج اإلحصــــــائي -4 ــــــذي تمثــــــل فــــــي رصــــــد وٕاحصــــــاء النت ال

  .وانعكاساتها
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  :الخطة المتبعة

بالنسبة لخطة دراستنا كانت مكونـة مـن مقدمـة وتمهیـد وثـالث فصـول وخاتمـة، ففـي   

مهیــد تطرقنــا فــي نظــرة عامــة إلــى األوضــاع العامــة التــي عرفتهــا الجزائــر قبیــل األحــداث الت

فقـد قسـمناه إلـى ثالثـة مباحـث " أسـبابها" داخلیا وخارجیا، أما في الفصل األول والمعنون بـ 

أساسیة تمحورت حول األسباب السیاسـیة، االقتصـادیة، اِالجتماعیـة والثقافیـة، وفـي الفصـل 

فهـو األخـر قسـم إلـى ثــالث " م1988مجریــات أحـداثأكتوبر "ان تحـت عنـوان الثـاني الـذي كـ

أكتــــوبر  06-04" مباحــــث أساســــیة فكانــــت فحواهــــا ســــرد لمجریــــات المرحلــــة األولــــى مــــن 

، باإلضافة إلـى تفسـیرات "م1988أكتوبر  11-07"، والمرحلة الثانیة الممتدة من "م1988

قســمناه إلــى " نتــائج األحــداث وانعكاســاتها"لألحــداث، بینمــا فــي الفصــل الثالــث والمعنــون بـــ 

ـــــائج  أربـــــع مباحـــــث درســـــنا فیهـــــا الخســـــائر البشـــــریة والمادیـــــة، ثـــــم النتـــــائج السیاســـــیة، فالنت

  .االقتصادیة و أخیرا انعكاسات األحداث سیاسیا واقتصادیا وِاجتماعیا وثقافیا

  :أهم المصادر والمراجع المعتمدة

ا علــى بعــض المصــادر والمراجــع المتنوعــة، ولدراســة هــذا الموضــوع وٕاثرائــه اعتمــدن  

ومن بین أهم هـذه المصـادر نـذكر كتـاب لعبـد الحمیـد اإلبراهیمـي الـذي ینـدرج تحـت عنـوان 

، والـــذي أفادنـــا فـــي تتبـــع مجریـــات األحـــداث "م1999-1958فـــي أصـــل األزمـــة الجزائریـــة "

كــــة الحر "علــــى الصــــعید الســــلطوي، باإلضــــافة إلــــى كتــــاب أحمیــــدة عیاشــــي  تحــــت عنــــوان 

، والــذي أفادنــا بــدوره فــي تتبــع األحــداث "اإلســالمیة فــي الجزائــر الجــذور، الرمــوز، المســار

" النظــام السیاســي الجزائــري" علــى المســتوى الشــعبي، وكتــاب الســعید بوالشــعیر المعنــون بـــ 

الذي افادنا بشكل كبیر في معرفة النتائج السیاسیة لألحداث، أما فیما یخص المراجع التـي 

النظــام السیاســي الجزائــري مــن " لیهــا نــذكر كتــاب لعبــد النــور نــاجي حمــل عنــوان اعتمــدنا ع

الــــذي أفادنــــا فــــي قــــراءة األســــباب السیاســــیة لألحــــداث، " االحادیــــة إلــــى التعددیــــة السیاســــیة

" الحركات اإلسـالمیة فـي الجزائـر" باإلضافة لكتاب أخر لصاحبه مبروك عبشة الموسوم بـ 

ألسباب اِالجتماعیة والثقافیـة التـي كانـت وراء األحـداث، مـع والذي افادنا في معرفة بعض ا

الــرئیس الشــاذلي بــن " اعتمادنـا أیضــا علــى مرجــع مهــم لصــاحبه رابـح لونیســي حمــل عنــوان 

  .الذي أفادنا كذلك في معرفة األوضاع الداخلیة للجزائر قبیل األحداث" جدید



 مقدمة

 

 د  

بشـكل جزئـي موضـوعنا كما استعنا بمجموعة من الدراسات السابقة التي مسـت ولـو   

مـــذكرة ماجســـتیر فـــي العلـــوم السیاســـیة والعالقـــات الدولیـــة ألحمـــد طعیبـــة : والتـــي مـــن بینهـــا

، ومـــذكرة ماجســـتیر فـــي "م1994-1988أزمـــة التحـــول الـــدیمقراطي فـــي الجزائـــر " بعنـــوان 

العنـــف " العلـــوم السیاســـیة والعالقـــات الدولیـــة لصـــاحبتها إلهـــام نایـــت ســـعیدي والمعنونـــة بــــ 

، ومـــذكرة ماجســـتیر "م1995 -1988اســـي فـــي الجزائـــر فـــي ظـــل التعددیـــة السیاســـیة السی

التجــــارة " اخـــرى فـــي التســـییر الـــدولي للمؤسســـات لصــــاحبتها نعیمـــة زیرمـــي والموســـومة بــــ 

  ".الخارجیة الجزائریة من االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق

ــــاالت، وكــــذا   ــــا علــــى مجــــالت، مجموعــــة مــــن المق ــــى اعتمادن الوثائقیــــات  اضــــافة إل

  . السمعیة البصریة، وبعض المواقع اإللكترونیة

  :الصعوبات

ال یفوتنـــا أن نشـــیرٕالى انـــه لـــیس مـــن الســـهل انجـــاز دراســـة فـــي مثـــل هـــذه المواضـــیع   

الحساسة من تاریخ الجزائر المعاصر، فعلیه یمكن لنا اجمـال الصـعوبات التـي واجهتنـا فـي 

التــي تطرقــت  -المتخصصــة خاصــة-میــة البحــث عــن هــذا الموضــوع فــي نقــص المــادة العل

لألحداث، اضافة إلى أن جل المصادر التي عالجت الموضـوع باللغـة العربیـة قلیلـة مقارنـة 

بالمصــادر والمراجــع المعالجــة للموضــوع باللغــة األجنبیــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة اخــرى 

صــادر عــدم تمكننــا فــي اللغــة األجنبیــة خاصــة الفرنســیة، وصــعوبة الوصــول إلــى بعــض الم

  .  والكتابات األجنبیة



 

 

  :تمهید

 األوضاع العامة

قبیل أحداث  بالجزائر

  .م1988أكتوبر  05
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  :داخلیا -أوالً 

الشـاذلي "مجـيء، ومـع م1978دیسـمبر  27فـي  "هـواري بومـدین"بعد وفـاة الـرئیس  

والــذي عرفــت أیامــه  1إلــى الحكــم لكونــه أقــدم ضــابط فــي أعلــى رتبــة فــي الجــیش، "بــن جدیــد

منعـت الحكومـة  م1980مـارس  19، ففـي "بالربیع البربـري"الل الرئاسة ما عرف األولى خ

والغریـب  2حول استخدام اللغة البربریة بجامعـة تیـزي وزو، "مولود معمري"محاضرة للكاتب 

في األمر أن نفس هذه المحاضرة قد سبق وأن ألقاهـا نفـس الشـخص فـي جامعـة قسـنطینة، 

رفـــــــت منطقـــــــة القبائـــــــل موجـــــــة مـــــــن ع، ومنـــــــه فزازیاً اســـــــت عتبـــــــره البربـــــــر أمـــــــراً امـــــــا  وهـــــــذا

  3.م1982وخاصة الطالبیة منها، التي قوبلت بالقمع من قبل السلطة في ماي االحتجاجات

ال یزالـــون  ا النظـــام البومـــدیني ذو التوجـــه اإلشـــتراكيیـــاوهنـــا أدرك الـــرئیس مـــن أن بق

ام الحركـة اإلسـالمیة یتحكمون في السلطة ودوالیب الحزب،ولمواجهتهم أمر بفتح المجال أم

ــــالعفو عــــن  ــــبالد فقــــام ب جماعــــة "التــــي عرفــــت صــــحوتها وذلكلتغییــــر مــــوازین القــــوى فــــي ال

، وهنا ظهرت مـا تسـمى بجماعـة البنـاء الحضـاري 4"محفوظ نحناح"بقیادة الشیخ  "الموحدین

بــرز أیضــا ، و "جماعــة الشــرق"باإلضــافة إلــى جماعــة اإلخــوان المســلمین المحلیــة " الجــزأرة"

 "سـعید سـعدي"الـذي ینتمـي إلیـه  "فافـاسحـزب األ"و "حزب العمال"والمتمثلین في  ریینالیسا

الجامعــات ممــا تنظیمــات داخــل وكانــت لكــل هــذه التیــارات نشــاطات و 5،م1982فــي أواخــر 

حــوادث عنــف متكــررة فــي عــدة أحیــاء جامعیــة تســبب أحــداها بمقتــل شــاب أنــتج صــراعات و 

لعدیــد مــن عتقاالاوجــرح عــدد أخــر، ممــا تســبب فــي  "أمــزالكمــال "مــن منطقــة القبائــل اســمه 

                                                           
، الهیئة العامة السوریة 1صباح ممدوح كعدان، ط: ، تر)م1988-1962(االستقاللمین ستورا، تاریخ الجزائر بعد بنجا1

  .90، صم2012للكتاب، دمشق، 
  .91نفسه، ص مصدربنجامین ستورا، ال2
  .47، صم2013، دار المعرفة، الجزائر، 1، طرابح لونیسي، الرئیس الشاذلي بن جدید3
متحصـل علـى شـهادة  م،1942-01-27رجل دین جزائري، ولد فـي البلیـدة ألسـرة حرفیـة فـي سیاسي و : محفوظ نحناح4

الثمانینیـات القـرن الماضـي لـدعوة اإلسـالمیة فـي السـبعینیات و من أبـرز وجـوه او اللسانس في األدب العربـي، وهـالبكالوریا و 

مســعود الخونــد، : ینظــر( م2003 – 06-19ة المجتمــع اإلســالمي التابعــة لإلخــوان المســلمین، تــوفي فــي كــرئیس لحركــ

  .)287،صم1994، د ط، دار رواد النهضة، بیروت،7الموسوعة التاریخیة الجغرافیة، ج
/watch?v=C1T6K6Dhttp://www.youtube.com-، م1988انتفاضـــــةأكتوبراإلخباریـــــة، وثائقیقنـــــاة الشـــــروق 5

5VKم15/01/2017:، تاریخ المشاهدة.  
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عباســـي "فتحـــرك الشـــیوخ والـــدعاة بقیـــادة كـــل مـــن الـــدكتور  1الطلبـــة مـــن التیـــار اإلســـالمي،

داعـین  4"أحمـد سـحنون"و 3"عبـد اللطیـف سـلطاني"الشیخان العائد حدیثا من لندن،و  2"مدني

علـــى القمـــع والتعســـف  حتجاجـــااامعـــة المركزیـــة بـــالجزائر العاصـــمة إلـــى تجمـــع للطلبـــة بالج

انتهـــى التجمـــع بتســـیلم كبیـــرة و  االســـتجابةالطلبـــة فكانـــت  تجـــاهالمنـــتهج مـــن طـــرف الســـلطة اِ 

عـددا  عتقـالباعات قلیلة حتـى قامـت قـوات األمـن ما هي إال سوی، و 5عریضة إلى السلطات

  6.من اإلسالمیین بما فیهم الدعاة

فـي نـوفمبر ، حیث و جدیاً  عاً السلطة لتأخذ طابتجددت المواجهات بین اإلسالمیین و و 

الحركـة "المعروفـة باسـم 7"مصـطفى بـویعلي"بدأت المواجهات المسلحة مـع جماعـة  م1982

 20المواجهـــات مـــا بـــین اشـــتدت التـــي دامـــت لمـــدة عشـــرین شـــهرا، و  8"اإلســـالمیة المســـلحة

                                                           
ط، المرصــد الحضــاري لصــیانة الثــروة الفكریــة، الجزائــر، ة معالمهــا ومشــاهدها فــي الســیرة، دلخضــر بــن طاطــة، المســیر 1

  .46، صم2015
سـیدي عقبـة مـن أسـرة متواضـعة، كـان فـي طلیعـة م ب1931رجـل دیـن جزائـري، ولـد عـام و زعـیم سیاسـي : عباسي مـدني2

م، دخـل 1978فـي علـم الـنفس التربـوي بجامعـة لنـدن أواخـر  هم، متحصل على شهادة الـدكتورا1954ثوار األول نوفمبر 

كأحـــد زعمـــاء الصـــحوة  م، وبـــرز فـــي حقبـــة الشـــاذلي بـــن جدیـــد1985م إلـــى 1982الجامعـــة مـــن  أحـــداثالســـجن عقـــب 

  ).278مسعود الخوند، المرجع السابق،ص: ینظر(م1989نفاذ في لجبهة اإلسالمیة لإلمن مؤسسي او هاإلسالمیة، و 
م بالقنطرة والیة باتنة، درس القرآن الكریم مبكرا، ثم التحق بجامع الزیتونـة فـي 1904من موالید : عبد اللطیف سلطاني 3

م،وضع تحـت اإلقامـة 1972لكبیر عام م كان عضوا في جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، ثم إماما بالمسجد ا1922

عیاشي، الحركـة اإلسـالمیة أحمیدة : ینظر(م 1983افریل 14م، توفي في 1982الجامعة  أحداثالجبریة في بیته عقب 

  ).26ص -23،صم1993، عیون المقاالت، الجزائر،2، ط"الجذور، الرموز، المسار"في الجزائر 
ببســكرة، یعــد األب الروحــي للحركــة اإلســالمیة الجزائریــة، وبــرز  م1907رجــل دیــن جزائــري، ولــد عــام : ســحنون أحمــد4

، تعــرض الشــیخ لمحاولــة م1988أكتــوبرم التــي اعتقــل علــى أثرهــا، وأیضــا أحــدث 1982الجامعــة  أحــداثســحنون فــي 

مبـــــــروك عبشـــــــة، الحركـــــــات اإلســـــــالمیة فـــــــي : ینظـــــــر(م2003-12-08م، تـــــــوفي فـــــــي 1996فـــــــي جویلیـــــــة  تیـــــــالاغ

  .)106، صم2012، تونس،، الدار المتوسطیة1ط، )م1991-1931(الجزائر
  .46لخضر بن طاطة، المصدر السابق، ص 5
  .50المصدر نفسه، ص  6
، كـان مجاهـدا إبـان الثـورة التحریریـة، م بدراریة، متزوج وأب لسبعة أبنـاء1940-01-27من موالید : یعليو مصطفى ب 7

مبـروك عبشـة، المصــدر : ینظـر(م 1987-01-05مؤسـس الحركـة اإلسـالمیة المسـلحة، اغتیـل مـن طــرف السـلطة یـوم 

  ).78-75السابق، ص
  .56، ص م1992،أوت 06، مجلة التضامن، عدد"مواجهة بین برنامجي النقاط العشر في الجزائر"جوزیف سماحة، 8
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، كمـا عرفـت موجـة مـن مخلفة بـذلك سـقوط عشـرات القتلـى 1م1987جانفي و  م1985فریلأ

جــــانفي  5بمجــــيءللتیــــار اإلســــالمي و  صــــفة عامــــة قمعــــاً بواإلقامــــات الجبریــــة و  تاالعتقــــاال

  2.غتیال بویعلي وتفكیك جماعتهاِ تمكن الجیش من  م1987

داخـــل حـــزب جبهـــة  صـــعید الســـلطة فقـــد شـــهدت ســـنوات الثمانینیـــات صـــراعاً وعلـــى 

أرادوا تجـاه اإلصـالحي الـذین أصـحاب االِ  "الشـاذلي بـن جدیـد"التحریر الوطني بـین جماعـة 

المحــافظین ذو التوجـــه مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى  اقتصــادیةإدخــال الجزائــر فــي لیبرالیــة 

شـریف محمـد "و3"محمـد الصـالح یحیـاوي"الرجال األقویاء في عهد بومدین أمثالو  االشتراكي

الســلطة  احتكــاركتســبوها مــن التــي اِ  امتیازاتهمذلــك خوفــا مــن ضــیاعفیمــا بعــد، و  "مســاعدیة

شــاذلي البســبب ترقیة م1980وي و بــن جدیــد منــذة الصــراع كانــت بــین یحیــافبدایــ 4الثــروة،و 

، وامتـد هـذا العامـة والمكتـب التنفیـذي للحـزب ةاألمانـمسـؤول لضباط بدون ِاستشارة رئـیس و 

الصراع بعد الدورة الثالثة للجنـة المركزیـة للحـزب وِاكتسـاب الشـاذلي المتیـازات وصـالحیات 

ـــین أعضـــاء المكتـــب الس ـــه تعی ـــة الدائمـــة ممـــا ســـهل تخـــول ل یاســـي للحـــزب ومســـؤول األمان

بعـد " محمـد شـریف مسـاعدیة"م، لیـتم تعیـین 1981باإلطاحة بالرجل الثاني فـي الحـزب عـام

ــــد بینــــه وبــــین الشــــاذلي خاصــــة حــــول مشــــروع اإلصــــالحات عــــام  ــــك ویبــــدأ صــــراع جدی ذل

، األول ولینتقــل بعــده هــذا الصــراع إلــى میــدان اإلعــالم الــذي إنقســم إلــى طــرفین 5م،1986

، "یومیــــة المجاهــــد"و" جزائــــر األحــــداث"نــــاطق باســــم اإلصــــالحیین والمتمثــــل فــــي أســــبوعیة 

مجلـة " بینما الطرف الثاني فهـو نـاطق باسـم المحـافظین والمتمثـل فـي " المساء"، "الشعب"و

  6.م1988واستمر الوضع إلى غایة أحداثأكتوبر" المجاهد األسبوعي"و" الثورة اإلفریقیة

                                                           
  .61، صم1999، دار األمین، القاهرة، 1التمرد بالجزائر، طسیولوجیا الدیمقراطیة و و عیاشي، سعنصر ال 1
  .56، المصدر نفسه، ص حةجوزیف سما2
، الثــورة مناضــل فــي جبهــة التحریــر الــوطني إبــانن الخضــراء بالمســیلة، كــان مجاهــد و ولــد بعــی: محمــد الصــالح یحیــاوي3

، ثم مسؤوال لألمانة العامة قائد الكلیة العسكریة، كان من المدافعین عن التعریباإلستقالل و عضوا في مجلس الثورة بعد 

ــــذي للحــــزبو  ــــم الكــــابوس،ط :ینظــــر)( م1981-1977(المكتبالتنفی ــــدین عمیمــــور، الجزائــــر الحل ، دار هومــــة، 2محــــي ال

  ). 83، صم2003
 .198، ص م2000، دار المعرفة، الجزائر،1السیاسیین، طفي دوامة الصراع بین العسكریین و رابح لونیسي، الجزائر  4
 .200ص المرجع نفسه،5
 .52، صنفسه6
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  :خارجیاً -ثانیاً 

فــــي نهایــــة ســــبعینیات القــــرن الماضــــي عــــدة تغییــــرات، ولعــــل مــــن  لقــــد شــــهد العــــالم  

  :الثورة اإلسالمیة اإلیرانیة-:أهمها

وكــذا علــى األوضــاع  1"محمــد رضــا بهلــوي"فقــد قامــت ضــد السیاســة التعســفیة للشــاه 

آیــة "االقتصـادیة واِالجتماعیــة الصــعبة التـي عرفتهــا إیــران، تزعمهــا زعـیم االتحــاد اإلســالمي 

وِانتهــت هــذه الثــورة بانتصــار الخمینــي وأتباعــه وٕاعــالن إیــران دولــة إســالمیة  2،"اهللا الخمینــي

وكــان لهــذه الثــورة صــدى واســع فــي معظــم دول العــالم اإلســالمي لــیس علــى 3م،1979منــذ 

الحركات الشیعیة فقط بل تعداها إلى الحركـات السـنیة بمختلـف مرجعیاتهـا، حیـث أصـبحت 

  4.ة إقامة دولة إسالمیةمثال یقتدى به بغی

  :الغزو السوفیتي ألفغانستان-

ــــدخل الســــوفییت مــــن أجــــل حمایــــة الحــــزب الشــــیوعي فــــي 1979فــــي دیســــمبر  م، ت

أفغانسـتان، وكــرد لهـذا الغــزو كــان الـرد بإقامــة تحالفـات إســالمیة دولیــة مـن أبرزهــا التحــالف 

ـــ-الســعودي ، دام الغــزو قرابــة العقــد "التحــالف اإلســالمي للمقاومــة"الباكســتاني أو المســمى بـــ

  5.م1989من الزمن وانتهت بانسحاب الجیوش السوفیتیة عام 

  :م1988-1980اإلیرانیة -الحرب العراقیة-

  م،1980سبتمبر 04بدأت هذه الحرب بمناوشات حدودیة بین البلدین وتأزمت في 

                                                           
م إلــى غایـــة 1941، خلــف والــده علـــى ســدة الحكــم عــامإیــران بــن رضـــا شــاها) م1980-م1919: (محمــد رصــا بهلــوي1

م حین أطاحت به الثورة اإلسالمیة الشعبیة فهرب إلى الوالیات المتحدة األمریكیـة فطـرد منهـا وبعـدها إلـى بنمـا ثـم 1979

النهضــــــة، ، د ط، دار رواد 4مســــــعود الخونــــــد، الموســــــوعة التاریخیــــــة الجغرافیــــــة، ج: ینظــــــر.(مصــــــر التــــــي تــــــوفي بهــــــا

 .)217-216صم،ص 1994بیروت،
ولـد فـي خمـین بمقاطعـة أصـفهان، ویعتبـر القائـد األول للثـورة اإلسـالمیة اإلیرانیـة ) م1989-م1902: (آیة اهللا الخمیني2

: ینظـر.(التي شنت ضد الشاه وسیاسیته، خـاض الخمینـي كفاحـًا وجهـادًا مریـرین مـن اجـل أقامـة دولـة إسـالمیة فـي إیـران

 )219د، المرجع نقسه، صمسعود الخون
 . 220، صم2007، بیروت، ، الدار العربیة للعلوم1ط ، حرب الالعنف الخیار الثالث،وآخرون عبد الحكیم أحمد3
في العلـوم  الماجستیر، مذكرة لنیل شهادة مقاربة تحلیلیة: م1988-م1962الظاهرة اإلسالمیة في الجزائر حیدر عمر، 4

 . 140، صم2002-م2001لیة العلوم السیاسیة واإلعالم، جامعة الجزائر،السیاسیة والعالقات الدولیة، ك
 .147المرجع نفسه، ص 5
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ـــل إیـــران  1حیـــث ِاســـتخدمت فیهـــا كافـــة األســـلحة خاصـــة القصـــف المـــدفعي العنیـــف مـــن قب

ـــة اإلیرانیـــة و  ـــة فـــي القواعـــد الجوی ـــة وخاطف ـــة بضـــربات مفاجئ ـــة العراقی ـــوات الجوی قابلتهـــا الق

وِاخترقـــت الجیـــوش العراقیـــة تلـــك المنـــاطق لكنهـــا لـــم تلبـــث بهـــا طـــویال فأخـــذت  2الحدودیـــة،

الــذي  598بــالتراجع لــدفاع عــن حــدودها، وانتهــت هــذه الحــرب بإصــدار القــرار األممــي رقــم 

أوت  20ر ووافـــق علیــــه كــــال الطرفینـــاإلیراني والعراقــــي فــــي نـــص علــــى وقـــف إطــــالق النــــا

ألـف قتیـل عراقـي، فضـًال عـن  300ألـف قتیـل إیرانـي و 400م، وِانجر عـن الحـرب 1988

  3.الملیارات من الدوالرات كخسائر مادیة

  :م1986األزمة النفطیة -

م ســعیًا منهــا إلبقاءاألســعار 1982بعــد خفــض دول األوبــك لســقف اإلنتــاج فــي عــام 

دوالر  5.5م بمقــــدار1983مرتفعــــة لكــــن بریطانیــــا والنــــرویج قامتــــا بتخفــــیض نفطهمــــا عــــام 

م 1983للبرمیل وصاحب هذا عدم التزام بعض دول األوبك بهذا الخفض، ومع بدایة عـام 

م، ومــع 1985دوالر سـنة  27.5دوالر للبرمیـل ثـم تراجـع إلـى  30.1أصـبح سـعر البتـرول 

ر للبرمیل مخلفا بذلك أزمة في الدول النفطیة خاصـة دوال13م وصل إلى 1986بدایة عام 

  4.ومؤثرا بذلك على مجاالت التنمیة بها

  :نهیار المعسكر الشرقيتصدع واِ -

میخائیـل "مع منتصف ثمانینیات القرن العشرین جاءت المبـادرة اإلصـالحیة للـرئیس 

والتـي " سنوسـتالغال"و" البرسترویكا"عندما أعلن عن إصالحاته التي عرفت بـ" غورباتشوف

  تهدف إلى إعادة تنشیط المجتمع السوفیتي المصاب بالركود، وهي ثاني اإلصالحات في

                                                           
، المركــز العربــي لألبحــاث والدراســات السیاســیة، 1، طم1988-1980عبــد الوهــاب قصــاب، الحــرب العراقیــة اإلیرانیــة 1

  .9، صم2014بیروت، 
  .78، صالسابقالمرجع عبد الوهاب قصاب، 2
 .150المرجع السابق، ص مسعود الخوند،3
التنمیـة المسـتدامة فـي ظـل أزمـة انخفـاض أسـعار و المتوسـطة و المؤسسـات الصـغیرة محمد جالل یخلف وولیـد محامـدي، 4

، العلـــوم التجاریـــة وعلـــوم االقتصـــادیةكـــادیمي، كلیـــة العلـــوم أال متطلبـــات شـــهادة ماســـتر ســـتكم، مـــذكرة مقدمـــة الِ البتـــرول

  .48، ص م2016-م2015التسییر، جامعة تبسة، 
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  1".ماوتسي تونغ" االشتراكي بعد اإلصالحات الصینیة عقب وفاة الزعیم العالم

قــد صــاحبتها  -2البیرســترویكا والغالسنوســت -والجــدیر بالــذكر أن تلــك اإلصــالحات  

تماعیــة فأعقبتهــا بــوادر تفكــك نظــام االتحــاد الســوفیتي بــإعالن اِالج موجــة مــن االضــطرابات

عــــن موســــكو، ومــــن جهــــة أخــــرى أعلــــن الحــــزب الشــــیوعي  جمهوریــــات البلطیــــق اســــتقاللها

الســـوفیتي لقبولـــه لمبـــدأ التعددیـــة الحزبیـــة ممـــا أدى إلـــى انحصـــار دور هـــذا األخیـــر معجـــال 

  3.بذلك في انهیار المعسكر الشرقي االشتراكي

                                                           
ر فـي العلـوم یماجسـتال، رسـالة مقدمـة لنیـل شـهادة م1994-م1988أزمة التحول الدیمقراطي فـي الجزائـر طعیبة،  أحمد1

 .228،ص م1998-م1997السیاسیة والعالقات الدولیة، معهد العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، جامعة الجزائر، 
الســوفیتي، فــاألولى  االتحــاداألكثــر تــرددا فــي القــاموس السیاســي الیــومي فــي كلمتــین همــا : الغالسنوســتالبریرســترویكا و 2

سابقة من تـاریخ تعني إعادة البناء أما الثانیة فتعني الشفافیة، ففي الكلمتین في حد ذاتهما تحمالن معاني النقد للمرحلة ال

  ).56، ص 1مسعود الخوند، المرجع السابق، ج: ینظر(السوفیتي، وهما دعوة للتغییر االتحاد
 .29، صالسابقأحمد طعیبة، المرجع 3
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  .والثقافیة
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  .األسباب السیاسیة: المبحث األول

  :داخلیاً  -أوالً 

  : احتكار السلطة -1

مـــة السیاســـیة عرفـــت الجزائـــر احتكـــارا للســـلطة مـــن نـــوع خـــاص علـــى ِاخـــتالف األنظ

المتعــددة، فقــد تــم احتكارهـــا مــن قبــل النخبـــة العســكریة والتــي ِاســـتمدت شــرعیتها مــن الثـــورة 

التحریریــة، حیــث كــان حــزب جبهــة التحریــر الــوطني كواجهــة إیدیولوجیــة وسیاســیة ال غیــر، 

وهــذا مــا یعــرف بنظــام الحــزب الواحــد، ممــا یــؤدي إلــى طریــق مســدود بســبب هــذا اإلحتكــار 

 1تلك األقلیة المتعسفة، مّما یسـاعد علـى خلـق وضـع متفجـر عـاجًال أم آجـًال، الذي مارسته

إضافة إلى تعطیل الجهاز اإلداري ومنعه من القیام بمهامه، فلـذلك أدى هـذا اإلحتكـار إلـى 

خنـــق الحریـــات العامـــة والفردیـــة ومصـــادرتها، وبالتـــالي ظهـــور فجـــوة بـــین القاعـــدة الشـــعبیة 

  2.والنظام السیاسي

  : مراكز القوة داخل الحزب الواحدصراع  -2

المتمســك " محــافظ اشــتراكي"تمثــل ذلــك الصــراع بطبیعــة الحــال بــین تیــارین، فــاألول 

، والتیــار اإلصــالحي اإلنفتــاحي الــذي كــان "هــواري بومــدین"بــالنهج وسیاســة الــرئیس الراحــل 

تیـــارین مـــدعما مـــن قبـــل تیـــار البیروقـــراطیین فـــي قمـــة النظـــام، وِاتســـم الصـــراع بـــین هـــذین ال

م، لتتطــــور 1979بالحــــدة، بدایــــة مــــن عقــــد المــــؤتمر الرابــــع لجبهــــة التحریــــر الــــوطني عــــام 

وكــذا إثــارة  3والخطابــات،) جرائــد، أســبوعیات(األحــداث وتتصــاعد لــتمس الجانــب اإلعالمــي 

م، أحـداث الجامعـة 1980األزمات خاصة من قبل اإلصالحیین مثل األزمة البربریة أفریل 

م، ثــم أحــداث مصــطفى بــویعلي عــام 1985حــداث قســنطینة وســطیف م، وأ1982المركزیــة 

  م، ونفسر ذلك كون هذه األزمات تسبق مؤتمرات الحزب الواحد، بدایة من 1987

                                                           
م، ص 2008، دار الفجــر، القـــاهرة، 1بلقاســم ســالطنیة وســامیة حمیـــدي، العنــف والفقــر فــي المجتمـــع الجزائــري، ط   1

182. 
، عبد النور ناجي، النظام السیاسي الجزائري مـن األحادیـة إلـى التعددیـة السیاسـیة، د ط، مدیریـة النشـر بجامعـة قالمـة  2

 .98م، ص 2006
 .79أحمد طعیبة، المرجع السابق، ص   3
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م لعقـــــــد المـــــــؤتمر 1986م وعقـــــــد المـــــــؤتمر الخـــــــامس، وعـــــــام 1984م، ثـــــــم 1980

قـــزیم فكـــان اإلصـــالحیین یســـتغلون هـــذه األحـــداث لتمریـــر إصـــالحاتهم وكـــذا لت 1اإلســـتثنائي،

  2.صورة المحافظین في نظر الشعب وكذا الحزب

  : تطور المعارضة السیاسیة -3

زعـیم " الشـاذلي"مع مطلع الثمانینیات وكنتیجة للصراع الذي كان دخل الحـزب، قـام 

الشــــیوعیون، األفافــــاس، الحركــــة (اإلصــــالحیین بفــــتح المجــــال للتیــــارات السیاســــیة األخــــرى 

لبعــث والحركــة مــن أجــل الدیمقراطیــة فــي الجزائــر، حــزب البربریــة، الجماعــات اإلســالمیة، ا

ولتمریر إصـالحاتهم اللیبرالیـة،  4وذلك لمواجهة المحافظین، 3،")الباكس"الطلیعة اإلشتراكیة 

ولكن الشاذلي بن جدید أساء التعامل مع تلك المعارضة، التي كان لها دور المشوش على 

رة أو غیــر مباشــرة، ســواء داخــل أجهــزة النظــام، وذلــك بمطالبهــا وضــغوطاتها بطریقــة مباشــ

إلـــى أن الـــبعض ِاتهـــم حـــزب " محمـــد تامالـــت"ویشـــیر  5الحكـــم أو مـــن وراء الـــّدعم األجنبـــي،

وعملــت المعارضــة السیاســیة  6بــأن لــه الــدور البــارز فــي هــذه األحــداث،" PAGSالبــاكس "

جحـت فیـه على كسب شرائح المجتمع المتذمرة من الوضع السائد آنذاك، وهو األمر الذي ن

  7.خاصة المعارضة اإلسالمیة

  : الممارسات التعسفیة للنظام -4

إن النظــام السیاســي فـــي عهــد الشـــاذلي اتســم بالتعســـف فــي اســـتعمال الســلطة، ممـــا 

جعل الجهـاز البیروقراطـي یخفـق فـي تنفیـذ مخططاتـه وبرامجـه، فاتسـعت الهـوة بـین الشـعب 

ریـــد دون اعتمـــاد منطـــق المعـــاییر ضـــف لـــذلك أن الـــرئیس هـــو الـــذي یعـــین مـــن ی 8والنظـــام،

                                                           
 .48رابح لونیسي، الرئیس الشاذلي بن جدید، ص   1
 .50المرجع نفسه، ص  2
 .80أحمد طعیبة، المرجع السابق، ص   3
 .قناة الشروق اإلخباریة، المرجع السابق  4
 .80أحمد طعیبة، المرجع نفسه، ص  5
 .19م، ص 1999ن، .د.، د ط، د)م1999-1988(البركان حقائق وأوهام محمد تامالت، الجزائر فوق   6
 .80أحمد طعیبة، المرجع نفسه، ص   7
 .18عبد النور ناجي، المرجع السابق، ص   8
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والمقـــاییس وكــــذلك األمــــر فــــي حالـــة عــــزل المســــؤولین دون ذكــــر األســـباب، وهــــذا مــــا أفقــــد 

  1.اإلطارات ثقفهم في البالد ومستقبلها مما أدى إلى هجرتهم

  : خطاب الرئیس الشاذلي بن جدید -5

نســیق م والــذي ألقــاه رئــیس الجمهوریــة أمــام مكتــب الت1988ســبتمبر  19إن خطــاب 

الوالئي القاضي بمناقشة المشروع التمهیـدي لدسـتور اإلتحـاد بـین الجزائـر ولیبیـا، یعتبـر مـن 

مـا كـان حتـى شـيء '': وبخصـوص عمـا قالـه 2م،1988األسباب الهامة في أحداث أكتـوبر 

، فـاعتبر ''، ال جیش، وال حكومة، وال حـزب، وعلـى الشـعب أن یـدافع عـن نفسـه)في البالد(

ا تحریضــــیا، ومــــا فهمــــه الشــــعب منــــه هــــو القیــــام ضــــد وجــــوه الفســــاد هــــذا الخطــــاب خطابــــ

فالشـــاذلي فـــي خطابـــه طلـــب مـــن الشـــعب بطریقـــة غیـــر مباشـــرة  3والمتحكمـــین فـــي الجزائـــر،

القیـام بثـورة علـى حاكمیـه ویبـدو أنـه كـان یریـد التحـرر مـن ضـغوط مراكـز القـوة، فلـم یمــض 

  4.أسبوعان حتى انفجر الشعب الجزائري

  : دیكارت قضیة ثانویة -6

التابعـة " ثانویة دیكـارت"تعود حیثیات هذه القضیة إلى قرار الرئیس، القاضي بتأمیم 

لفرنسا مما أثار غضب الطبقة الراقیة والبرجوازیة وبعض الوزراء، وبعض المفرنسین أو مـا 

ه مـن لـم یعجبـه األمـر فلیأخـذ أوًالد'': ، فرّد علیهم الشاذلي قـائال5''بالطابور الخامس''یعرف 

یریــدنا أن نخــرج مــن البلــد؟ إنــه هــو الــذي ''وهنــا خــرج تالمیــذ الثانویــة یــرددون  6إلــى فرنســا،

  والجدیر بالذكر أن البعض قد حذر الشاذلي من االصطدام بجماعات  7،''سوف یخرج

                                                           
 .132م، ص 1990محمد العربي الزبیري، المؤامرة الكبرى أو إجهاض ثورة، د ط، المؤسسة الجزائریة، الجزائر،   1
 .177م، ص 1993، دار الهدى، الجزائر، 2نظام السیاسي الجزائري، طسعید بوالشعیر، ال  2
 .116محي الدین عمیمور، المصدر السابق، ص   3
 .43م، ص 2003یحي أبو زكریا، الجزائر من بلة إلى بوتفلیقة، د ط، ناشري، الجزائر،   4
والمنتشرة في العدیـد مـن األجهـزة والهیاكـل  یعّرفه بشیر حمادي على أنه تلك القوة المنظمة والفاعلة: الطابور الخامس  5

عمـار : ینظـر" (حـزب فرنسـا"المؤثرة داخـل النظـام، یوجـد رأسـه فـي فرنسـا وذیلـه فـي الجزائـر، أو مـا أصـبح معروفـا باسـم 

 ).249م، ص 2014م إلى یومنا هذا، د ط، دار البصائر، الجزائر، 1962بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر منذ 
 .34، مجلة التضامن، المرجع السابق، ص "الجزائر والتجربة الدیمقراطیة"مش، محمد األع  6
 .116محي الدین عمیمور، المصدر السابق، ص   7
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ــدبابیر ال یمكــن لمســه دون  الضــغط الموالیــة لفرنســا معتبــرین هــذه القضــیة كعشــاء ل

لحادثــة هــذه قــد ســمحت بتــدخل األیــدي الفرنســیة أو بتســببها خــدوش علــى الوجــه والیــدین، وا

  1.م1988في ما حدث في خریف 

  

  :خارجیاً  -ثانیا

   :1979اإلیرانیة في  تأثیر الثورة اإلسالمیة -1

شـــكل انتصـــارها ظرفـــا مواتیـــا وعـــامال موازیـــا أیقـــظ الحركـــات اإلســـالمیة فـــي العـــالم 

نفسي نحو الدین اإلسالمي، ضـف لـذلك أن العربي عامة والجزائر خاصة، وذلك بتأثیرها ال

التجربــــة اإلیرانیــــة فــــي الثــــورة والوصــــول إلــــى الحكــــم أصــــبح أنموذجــــا اســــتهوى العدیــــد مــــن 

، وشــكلت هــذه الثــورة الصــدى اإلعالمــي والــدعائي 2اإلســالمیین والشــعوب خاصــة الجزائــر

غیـر قصـیرة، الكبیر من خالل المعارض اإلسالمیة في األحیـاء الجامعیـة والجامعـات لفتـرة 

ناهیــك عــن رفــع المعنویــات لــدى الــدعوة اإلســالمیة بــالجزائر وٕاخراجهــا مــن أســوار الجامعــة 

  3.م نتیجة سیاسة االنفتاح1980لتلتقي مع األوساط الشعبیة، لتزداد شعبیتها بدایة من 

   :إنعكاسات الغزو السوفییتي ألفغانستان -2

العدیــد مــن اإلســالمیین ســاهمت هــذه الحــرب فــي تشــكیل تضــامن كبیــر فــي أواســط 

-الجزائـــریین، فقـــد التحـــق مئـــات الشــــباب بصـــفوف المقاومـــة األفغانیـــة لمواجهـــة الشــــیوعیة

ـــى  االشـــتراكیة، نتیجـــة غـــرس مجموعـــة مـــن األفكـــار والعقائـــد المشـــوهة والتـــي عـــادوا بهـــا إل

الجزائـر حــاملین لفكـرة متواصــلة للجهـاد، لیشــكّلوا بـذلك حركــات إسـالمیة وجماعــات متطرفــة 

تــــي أصــــبحت ســــببا فــــي شــــحن الشــــعوب والعنــــف السیاســــي أنجــــع وســــیلة إلقامــــة الدولــــة ال

  .4اإلسالمیة

  

  

                                                           
 .09محمد تامالت، المصدر السابق، ص   1
 ، مركـز المسـار للدراسـات والبحـوث،1الطاهر سـعود، الحركـات اإلسـالمیة فـي الجزائـر الجـذور التاریخیـة والفكریـة، ط  2

 .155م، ص 2012دبي، 
 .57مبروك عبشة، المصدر السابق، ص   3
 .149حیدر عمر، المرجع السابق، ص   4



 .ــــــــابهاأسبـــــــــــــــــــــ:                                                      الفصل األول

 

 17 

  : آثار تصدع المعسكر الشیوعي -3

لقـــد تـــأثرت دول العـــالم الثالـــث ببـــوادر انهیـــار المعســـكر الشـــیوعي، والتـــي مـــن بینهـــا 

الشــرقي هــو  الجزائــر، فالقاســم المشــترك بینهــا وبــین بــاقي الــدول الســائرة فــي فلــك المعســكر

نظــام الحــزب الواحــد ومــا شــهده مــن اضــطرابات ومعارضــة داخلیــة، ولــیس مــن الغریــب أن 

تكـــون لهـــذه األحـــداث انعكاســـات علـــى نظـــام الحـــزب الواحـــد وعلـــى نهجـــه اإلشـــتراكي الـــذي 

، فقـــد تـــأثرت الجزائـــر بهـــا لدرجـــة أنهـــا تســـرعت فـــي التكیـــف معهـــا بـــدون أن تكـــون 1اعتمـــده

الفادحــة المرتكبــة مــن قبــل النظــام ، وبالتــالي إحــداث خلــل كبیــر  جــاهزة لــذلك، وهــي الغلطــة

  2.في مسیرتها السیاسیة واالقتصادیة وهو ما تجلى في األحداث وما أسفرت عنه

بنـــاءًا علـــى مـــا تـــم عرضـــه فـــي األســـباب السیاســـیة نـــرى بـــأن قیـــام الدولـــة الجزائریـــة   

إضافة إلى ذلك الصراع الشـدید باحتكار السلطة من خالل إبقائها في ید النخبة العسكریة، 

داخل الحزب الواحد والمؤدي من جهة إلى بروز أحداث عرفتها الجزائر وخاصة مع مطلع 

الثمانینیــات، ومــن جهــة أخــرى خلــق معارضــة سیاســیة قویــة، ناهیــك عــن بعــض الممارســات 

التعســفیة للنظــام والتعتــیم واالنســداد الــذي خلقــه، وفــي خضــم كــل تلــك األســباب جــاء ســبب 

خـر هـام ومباشـر كـان مـن شـأنه اإلســراع بانـدالع األحـداث وتمثـل فـي خطـاب الـرئیس فــي أ

  . م، الذي فهم على أنه تحریض ضد المحافظین19/09/1988

ویضاف إلـى تلـك األسـباب والمـؤثرات مـا عـرف بقضـیة ثانویـة دیكـارت التـي دعاهـا 

ت الخارجیـة الغیـر البعض بالمساس بمصالح حزب فرنسا بالجزائر، مع عـدم إغفـال المـؤثرا

م الموقظـة للحركـة اإلسـالمیة وألمـل 1979مباشرة كذلك وخاصة الثورة اإلسـالمیة اإلیرانیـة 

الشــــعب فــــي قیــــام دولــــة علــــى خطــــى إیــــران، فكــــان لهــــا فیمــــا بعــــد دورا ال یســــتهان بــــه فــــي 

  م وبدایة تصدع1979السوفیتیة -األحداث، إضافة إلى مؤثرات أخرى كالحرب األفغانیة

  .الشرقي الذي مست أثاره الجزائر بشكل غیر مباشرالمعسكر 

   

                                                           
، )م2008-م1988(التحول الدیمقراطي في النظم السیاسیة العربیة ــــ دراسـة حالـة النظـام الجزائـري مصطفى بلعور،   1

 .228م، ص 2010-م2009بن خدة،  أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم السیاسیة، جامعة بن یوسف
 .230عمار بوحوش، المصدر السابق، ص   2
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  .األسباب االقتصادیة: المبحث الثاني

  :داخلیاً  -أوالً 

  : اإلقتصاد والسوق الموازیة -1

لقد عرفت هذه األسواق في الثمانینیات تطورا جدیدا، وكانت هذه السوق على صـلة 

تصــاد المــوازي، ممــا أكــد فشــل كمــا انتعشــت ظــاهرة االق 1بالسیاســیة االقتصــادیة والحكومیــة،

نظــام االحتكــار، وهــذا مــا جعــل الدولــة الجزائریــة تفكــر فــي أســلوب جدیــد یحقــق االســتقرار 

وبــروز االقتصــاد المــوازي فــي ثمانینیــات القــرن الماضــي بــالجزائر قــد ســاهم  2االقتصــادي،

  3.بشكل واضح في انتشار ظاهرة الرشوة والتهرب الضریبي

  : أزمة السلع النادرة -2

في ظل سیاسة اإلحتكار المطبقة مـن طـرف الدولـة بـرزت ظـاهرة النـدرة التـي مسـت 

السلع ذات اإلسـتهالك الواسـع كـالحبوب والسـلع الوسـطیة المسـتعملة مـن طـرف المؤسسـات 

وذلـــك بســـبب رفـــع الـــّدعم عـــن  4،)قطـــع الغیـــار(العامـــة والخاصـــة ذات الطـــابع االقتصـــادي 

فأصبحت هنالك ظاهرة الطوابیر الشـعبیة أمـام أسـواق  5السلع التي أقرها الشاذلي بن جدید،

   6الفالح بحثا عن تلك السلع وخاصة السمید،

  8.الذي زاد من تدهور الوضع PAP"7"وبالمقابل سنت الحكومة قانون 

  

  

                                                           
 .90م، ص 1995غازي حیدوسي، الجزائر التحریر الناقص، د ط، دار الطلیعة، بیروت،   1
، مذكرة لنیل شـهادة الماجسـتیر فـي التجارة الخارجیة للجزائر من اإلقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوقنعیمة زیرمي،   2

 .137م، ص 2011-م2010ییر الدولي للمؤسسات، جامعة تلمسان، التس
 .66مبروك عبشة، المصدر السابق، ص   3
 .130نعیمة زیرمي، المرجع السابق، ص   4
 .55إلهام نایت سعیدي، المرجع السابق، ص   5
  .قناة الشروق اإلخباریة، المرجع السابق  6
7  PAP) :Programme d’importation Anti Pénuries ( ویقصد به برنامج مكافحة الندرة، وقّدر حجمه المـالي

إلهـام نایـت سـعیدي، : ینظـر( ملیون دوالر والهـدف منـه اسـتیراد المـواد االسـتهالكیة 1.25ملیار دینار أي ما یعادل  5بـ 

 ).54المرجع السابق، ص 
 .55إلهام نایت سعیدي، المرجع نفسه، ص   8
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  : عجز المیزان التجاري -3

ویعتبــر أهــم عناصــر میــزان المــدفوعات، وقــد عــرف المیــزان التجــاري الجزائــري فــي 

  م، عجزا مما انعكس على سیاسة الدولة اتجاه الواردات 1985لي وبالضبط عام عهد الشاذ

  1.االقتصادیة من الخارج، وهذا ما سیجعل الجزائر تقع في مدیونیة خارجیة كبیرة

  : أزمة المدیونیة -4

كانــت هــذه األزمــة نتیجــة إتبــاع الدولــة لسیاســة اقتصــادیة مرتكــزة علــى المخططــات 

وهنا اقترضـت  2لصناعة الثقیلة التي تتطلب مبالغ ضخمة لتجسیدها،والقائمة بدورها على ا

والبنك العالمي والبنوك العربیة والعالمیة مما جعلهـا  FMIالجزائر من صندوق النقد الدولي 

م 1984م، بعـد مـا كانـت فـي عـام 1988ملیار دوالر في عـام  22.8أكثر مدیونیة فبلغت 

  3.ملیار دوالر 16.26

   :ؤسساتاستقاللیة الم -5

-88بعــد تــدهور القطــاع العــام جــاء المشــروع الخــاص باســتقاللیة المؤسســات رقــم 

م، وذلـــــك بســـــبب ســـــوء التســـــییر المؤسســـــاتي واألســـــلوب 1988، المـــــؤرخ فـــــي جـــــانفي 01

وشــهدت المؤسســات  5ملیــار دینــار، 110وكــذا العجــز المقــدر ب  4اإلشــتراكي المســیر لهــا،

الوصایة والتنظـیم وكـل مـا یتعلـق بناحیتهـا المالیـة، الجزائریة عدة مشاكل لعّل أهمها مشكل 

ناهیــك عــن إعــادة هیكلــة هــذه المؤسســات ممــا تســبب فــي زعزعــة القاعــدة االقتصــادیة، فــتم 

، ثــم منحهــا االســتقاللیة ممــا ســاعد ''التطهیــر االقتصــادي''تفتیــت المؤسســات تحــت شــعار 

انعكـــس علـــى مســـتوى  الوضـــع تفاقمـــا بفعـــل عـــدم التكفـــل بالوظـــائف غیـــر منتجـــة وهـــذا مـــا

  التشغیل وتدعیم األسعار، والتهیئة اإلقلیمیة، وسعت المؤسسات إلى تسریح العمال مما زاد 

  

  

                                                           
 .139 نعیمة زیرمي، المرجع السابق، ص  1
 .139المرجع نفسه، ص  2
 .179سعید بوالشعیر، المصدر السابق، ص   3
 .56إلهام نایت سعیدي، المرجع السابق، ص   4
 .179سعید بوالشعیر، المصدر السابق، ص   5
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  1.في مشكلة البطالة

  : الغیاب الشبه تام للمشاریع الكبرى -6

إن السیاســـة االقتصـــادیة للدولـــة الجزائریـــة التـــي اتخـــذت علـــى عاتقهـــا تشـــیید هیاكـــل 

فإتبــــاع الدولـــة لسیاســــة اســـتقاللیة المؤسســــات، وقــــانون  2الرات،غیـــر منتجــــة بملیـــارات الــــدو 

القطــاع الفالحـــي، وبیــع أمـــالك الدولــة أفـــرز غیابـــا شــبه كلـــي للمشــاریع المســـتوعبة لألیـــدي 

العاملــــة والمحققــــة للتنمیــــة المنشــــودة للشــــعب الطــــامح لإلزدهــــار والتقــــدم، وانجــــر عــــن هــــذه 

، )الـــخ...المستشـــفیات، الســـدود، المعاهـــد (السیاســـة االقتصـــادیة تعطـــل المشـــاریع التنمویـــة 

  3.وبدل كل هذا تم تشیید مركب ریاض الفتح أحد الرموز الصارخة لإلستهالك البذخي

    : تدهور األوضاع في القطاع الزراعي -7

شهد القطاع في الثمانینیات إعادة هیكلته بعد فشل الثورة الزراعیـة، غیـر أنـه لـم یـتم 

ى المســــتثمرات االقتصــــادیة والزراعیــــة المنتجــــة، حیــــث تطبیــــق تلــــك السیاســــة بصــــرامة علــــ

تواصلت عملیة تجزئة األراضي وبقیت القاعدة المعمول بها، وعقب صدور قانون األمـالك 

م القاضي ببیع العدید من األمالك الزراعیـة اإلشـتراكیة بالـدینار الرمـزي 1983العقاریة في 

اإلنتـــاجي، حیـــث تفاقمـــت تبعیـــة للخـــواص لـــم تســـمح للقطـــاع بـــالخروج مـــن ركـــوده المـــالي و 

فتراجـع  5ملیـار دینـار، 15كما سجل القطاع الفالحي بدوره عجزا قّدر بـ  4الغذائیة للجزائر،

ملیـون قنطـار  19.6ملیون قنطار بعـد االسـتقالل إلـى  20.9اإلنتاج الزراعي للحبوب من 

  6.إبان الثمانینیات

  : تدهور القطاع الصناعي -8

  اذلي عّدة نقائص من أبرزها عجز البرامج التنمویة علىعاش القطاع في عهد الش

                                                           
 .56إلهام نایت سعیدي، المرجع السابق، ص   1
 .133بلقاسم سالطنیة وسامیة حمیدي، المرجع السابق، ص   2
 .66بشة، المصدر السابق، ص مبروك ع  3
 .93حیدر عمر، المرجع السابق، ص   4
 .179سعید بوالشعیر، المصدر السابق، ص   5
 .179حیدر عمر، المرجع السابق، ص   6
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إقامــة سیاســة صــناعیة ناجعــة، تضــمن اإلســتغالل األمثــل لثــروات الــبالد، بــل بــالعكس أدت 

ـــة، ـــار  1إلـــى تهمـــیش المیـــدان الزراعـــي والمدیونی فالمخططـــات اإلســـتراتیجیة جعلـــت مـــن خی

ل الحكـم والجهـاز اإلداري الصناعة الثقیلة یشكل عبئـا علـى اإلقتصـاد وخاصـة فـي ظـل فشـ

ولــم تــنجح الصــناعة التحویلیــة والخفیفــة نظــرا لعــدم  2والتشــغیلي فــي تســییر أدوات اإلنتــاج،

  3.الخبرة وٕاخضاعها لرأسمالیة عالمیة تتحكم فیها اإلمبریالیة ذات األوجه المتعددة

  : تطور النزعة اإلستهالكیة -9

ئـدات المحروقـات لالسـتهالك عمد النظام الجزائري إلى تخصیص جزء كبیـر مـن عا

المباشــر إلحكــام ســیطرته علــى المجتمــع، واإلنفــاق الغیــر منــتج علــى نمــو الجهــاز اإلداري 

واتساعه والتوظیف المتضخم، وأصبح بذلك الدخل الفردي ومردودیـة العمـل منفصـالن عـن 

وســـمح هـــذا الوضـــع بتطـــور أشـــكال مختلفـــة مـــن اآلفـــات البیروقراطیـــة والنزعـــة  4بعضـــهما،

ســتهالكیة والمیــل إلــى الســلع الكمالیــة، وتحــول اإلســتهالك إلــى رمــز للتمــایز االجتمــاعي اال

واحتقــار العمــل المنــتج، وهكــذا فـــإن النظــام بعــد تبدیــده للمـــوارد النفطیــة أصــبح یبحــث عـــن 

  5.اإلستدانة من الخارج والمزید من اإلعتماد على بیع العقارات

  : خارجیاً  -ثانیا

  : م1986األزمة البترولیة / 1

مــــــن إیــــــرادات  %95إن اعتمــــــاد الجزائــــــر علــــــى مــــــوارد المحروقــــــات بنســــــبة تفــــــوق 

مـــن إیـــرادات المیزانیـــة، أحـــدث أزمـــة حقیقیـــة عنـــدما انخفضـــت أســـعار  %60الصـــادرات و 

  فسجل سعر البترول 6م، وصاحبه انخفاض سعر الدوالر،1986المحروقات عام 

                                                           
 .93المرجع نفسه، ص   1
لیـــة دراســـة نقدیـــة تحلیلیـــة لـــدور الســـلوك السیاســـي فـــي تســـییر العم -التبعیـــة االقتصـــادیة فـــي الجزائـــرعثمـــان حـــادي،   2

، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي العلــوم السیاســیة والعالقــات الدولیــة، جامعــة الجزائــر، )م1998-1988(االقتصــادیة 

 .101م، ص 2002-م2001
 .116محمد العربي الزبیري، المصدر السابق، ص   3
 .69أحمد طعیبة، المرجع السابق، ص   4
 .70المرجع نفسه، ص   5
 .138السابق، ص نعیمة زیرمي، المرجع   6
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خفـاض المـوارد النفطیـة بنسـبة دوالرات للبرمیل الواحد، وصـاحبه ان 8انخفاضا إلى  

ملیـــار دوالر  12.7م، بعـــدما كانـــت 1986ملیـــار دوالر عـــام  7.65، فوصـــلت إلـــى %40

ممـا انعكـس علـى االقتصـاد الجزائـري كونـه الدعامـة الرئیسـیة لـه، فتقلصـت  1م،1985عـام 

مـــداخیل الخزینـــة العمومیـــة وبالمقابـــل تزایـــد مســـتوى اإلنفـــاق بســـبب مـــا عـــرف بـــنمط الحیـــاة 

ممـــا اســـتدعى هـــذا  2ســـتهالكیة الغیـــر راشـــد البـــارز فـــي ســـنوات نظـــام الـــرئیس الشـــاذلي،اال

  3.األخیر إلى إعالن حالة الطوارئ وهذا ما انعكس على شتى جوانب الحیاة بالجزائر

  : التحوالت االقتصادیة العالمیة -2

ت والتي من أهمها وجود أسواق خارجیة معتبرة إضافة إلى النمـو الهائـل لالقتصـادیا

ـــــة وخاصـــــة بعـــــد ح ـــــورة 2.ع.الغربی ـــــة، نتیجـــــة لث ـــــوك المركزی ـــــى البن ، وانعـــــدام الســـــیطرة عل

  4.المعلومات واالتصاالت ومنه اإلختالل في توزیع الثروات بین الفقراء واألغنیاء

  : ضغوطات المؤسسات المالیة الدولیة -3

نفسـها  نظرا لعجز خزینة الدولة جراء األوضاع االقتصادیة الصعبة، وجدت الجزائر

أمـــام حتمیـــة اإلســـتدانة، والتـــي عجـــزت عـــن تســـدیدیها فیمـــا بعـــد فلجـــأت إلـــى سیاســـة إعـــادة 

مقابـل شـروط عدیـدة  F M Iبمعنى طلب القروض من صندوق النقد الدولي  5جدولة دیونها،

التــي مــن بینهــا فــتح المجــال أمــام القطــاع الخــاص والمســتثمرین األجانــب أفــرادا ومؤسســات 

ـــــي االنتعـــــ ـــــي للمســـــاهمة ف ـــــة اقتصـــــادیة ف اش االقتصـــــادي، وفـــــرض انتهـــــاج سیاســـــة لیبرالی

إلخ، مما سبب انعكاسات على صیرورة النظام فتم رفـع الـدعم عـن أسـعار المـواد ...الجزائر

  6.اإلستهالكیة مما سبب احتجاجات شعبیة هزت مصداقیة النظام

  الذي بدورهم قد أثرت على المیزان التجاري و 1986ومنه فإن األزمة البترولیة لعام   
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ـــد عنـــه ضـــغوط دولیـــة وخاصـــة مـــن  ـــة ممـــا تول تســـبب فـــي ارتفـــاع نســـبة المدیونیـــة الخارجی

صــندوق النقــد الــدولي، ضــف لــذلك أن احتكــار الدولــة لالقتصــاد الــوطني ســاهم فــي ظهــور 

ـــادرة المســـاهمة فـــي تطـــور النزعـــة االســـتهالكیة وظهـــور األســـواق  كـــل مـــن أزمـــة الســـلع الن

تفــاع نســبة التضــخم، وكــذا ســوء تســیر الدولــة لالقتصــاد مــن خــالل الموازیــة المتســببة فــي ار 

سیاسـة االنفتـاح ونحـو التخلـي عـن اإلشــتراكیة كمـنح مؤسسـات الدولـة السـتقاللیتها وهـذا مــا 

نجــم عنـــه تــدهور فـــي القطـــاعین الصــناعي والزراعـــي، هـــذه األســباب االقتصـــادیة الرئیســـیة 

المباشــــر علــــى شــــتى الجوانــــب األخــــرى  واألســــباب المترتبــــة عنهــــا كــــان مــــن شــــأنها التــــأثیر

  .   وضاغطًة بذلك على الشعب من أجل االنفجار ضد النظام 

  األسباب االجتماعیة والثقافیة: المبحث الثالث

إن تلـــك المشـــاكل االقتصـــادیة التـــي انعكســـت بالســـلب علـــى األوضـــاع االجتماعیـــة   

  :هاوالثقافیة للمجتمع الجزائري، قد تسببت في مشاكل عدة من أبرز 

  :اجتماعیا -أوالً 

  : أزمة البطالة -1

عرفـت البطالـة انتشــارا رهیبـا خـالل هــذه الفتـرة بفعـل االرتفــاع الكبیـر لمعـدالت النمــو 

م، والتوســـع فــــي النظـــام التعلیمــــي مقابـــل ضــــعف القطاعــــات 1989عــــام  %3.4الســـكاني 

ب منصـ 150.199فـنالحظ انخفـاض مناصـب الشـغل الجدیـدة مـن  1الحدیثة في التشـغیل،

  . م1983عن سنة  %7.4م، أي بنسبة 1984منصبا جدیدا سنة  139.079إلى 

 %15تسـبب هــذا االخــتالل فـي التــوازن االجتمــاعي إلــى تفـاقم معــدالت البطالــة مــن 

م، ضــف لــذلك انخفــاض النشــاط التنمــوي حیــث ســجل 1987فــي  %17م إلــى 1985ســنة 

وأدى  2م،1988یار دینـار عـام مل 69.4ملیار دینار إلى  77هذا األخیر تراجعا كبیرا من 

هــذا االرتفــاع إلــى الزیــادة فــي معــدالت البطالــة إلــى إســتیاء الشــباب مــن األوضــاع المزریــة 

  3.والنظام الحاكم فعمقت الهوة بینهما وزادت من حدة التوتر
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   :أزمة السكن -2

رغـــم أن مشـــكل الســـكن یواجـــه مختلـــف دول العـــالم بـــدرجات متفاوتـــة الحـــدة، إال أنـــه 

م، فأصـبح هنالـك تفاوتـا كبیـرا بـین العـرض 1988ي الجزائر عامال ألحداث أكتـوبر شكل ف

ـــاء  ـــاف، فـــتم بن ـــى الســـكن علـــى مســـتوى المـــدن واألری ـــب عل ســـكنا خـــالل  450.635والطل

   1.م، وهذا لم یلبي الطلب االجتماعي1989-1985المخطط الخماسي الثاني من 

هرة األحیـــاء القصـــدیریة فـــي ومـــا یمكـــن مالحظتـــه فـــي هـــذه الفتـــرة أیضـــا انتشـــار ظـــا

المــدن الكبــرى، أیــن أصــبح مــن غیــر الممكــن ضــمان التزویــد بالمــاء الشــروب بصــفة دائمــة 

لكل األحیاء، ضف إلى ذلك فإن الشباب قد حكم علیهم بإزالة فكرة الزواج مـن عقـولهم أمـا 

نـه فارتفعـت نسـبة العـزاب والعازبـات ممـا نجـم ع 2استحالة الحصول على سكن وبنـاء أسـرة،

لــذا لجئـــوا إلــى العنــف للتعبیــر عــن ســخطهم مـــن  3مشــاكل واضــطرابات نفســیة واجتماعیــة،

  4. خالل المشادات مع قوات األمن وهو ما تبین في أحداث قسنطینة والقصبة

  : النمو الدیموغرافي -3

ـــر انفجـــارا دیمغرافیـــا بلغـــت نســـبته  أي  %3.2مـــع مطلـــع الثمانینیـــات عرفـــت الجزائ

كمـا عرفـت الجزائـر تضـاعفا فـي عـدد سـكانها حیـث  5لف نسـمة سـنویا،أ 800بزیادة قدرها 

نســـمة ســـنة  23.038.000م، ووصـــل إلـــى 1966نســـمة فـــي ســـنة  11.908.000كـــان 

مــن الســكان،  %75ســنة نســبة  35ومنــه فقــد بلغــت نســبة الفئــة العمریــة تحــت  6م،1987

فئـات لـم تعـش من السكان وهي  %33سنة فقد بلغت نسبتهم  14والذین تقل أعمارهم عن 

وكـــل هـــذا  7فتـــرة الثـــورة وكـــذلك هـــي الفئـــة التـــي تعاملـــت مـــع البیروقراطیـــة والفســـاد اإلداري،

انعكــس بالســلب علــى مســتوى المعیشــة والظــروف االجتماعیــة للمــواطن كالســكن والتشــغیل 
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وفـي هـذا الصـدد یـرى بـن بیتـور  1رغم الحمـالت التحسیسـیة للتقلیـل مـن الظـاهرة وسـلبیاتها،

باب تــدهور الحیــاة المعیشــیة هــو عــدم التناســب بــین النمــو الــدیمغرافي والطلــب بــأن مــن أســ

االجتمـــــاعي علـــــى التشـــــغیل والســـــكن والتعلـــــیم والصـــــحة مـــــن جهـــــة، وبـــــین مســـــتوى النمـــــو 

  2.االقتصادي من جهة أخرى

  

  : التفاوت اإلجتماعي -4

 مــــع منتصــــف الثمانینیــــات بــــرز التفــــاوت اإلجتمــــاعي الحــــاد الممیــــز لبنیــــة المجتمــــع

 3الجزائــري والــدي تــم رفضـــه بشــكل مطلــق بســبب الظلـــم والالمســاواة وعــدم تكــافؤ الفـــرص،

فعــــرف المجتمــــع الجزائــــري أنــــذاك ظهــــور طبقــــة المحــــرومین مــــن القطاعــــات الواســــعة فــــي 

أعضــاء بیروقراطیــة (المجتمــع الجزائــري، والطبقــة الطفیلیــة وهــم المســتفیدین فــي قمــة النظــام 

التــي عرفــت الثــراء الفــاحش فــي مــدة  4،)الــخ...باط الجــیش الدولــة، قیــادة الحــزب، كبــار ضــ

آالف ملیــاردیر كونــوا  6فــإن الجزائــر عرفــت " األســتاذ مصــطفى رحمــاني"قصــیرة، فحســب 

ثــروتهم دون أن یبــذلوا أدنــى جهــد یــذكر وعملــت هــذه الطبقــة منــذ ظهورهــا علــى نشــر القــیم 

قیمــــة العمــــل ممــــا جعــــل االســــتهالك البــــاذخ والســــلوكات الالأخالقیــــة، وهــــذا علــــى حســــاب 

  5.ظاهرة اجتماعیة بارزة، فأصبح الحوار االجتماعي صعبا بینهما" الحطیست"

  : األزمة األخالقیة -5

عرف المجتمع الجزائري بسبب النمو الدیمغرافي الرهیب في هـذه الفتـرة عـّدة ظـواهر 

مظــاهر  اجتماعیــة غریبــة، ولعــل أبرزهــا شــیوع الفســاد واإلنحــالل الخلقــي وتمثلــت فــي عــّدة

ممــا تســبب  6الــخ،...كالبغــاء، االغتصــاب، اإلجــرام، التزویــر، واالحتیــال، الرشــوة والزبونیــة 

  .في انهیار النسق القیمي المتمثل في مجموعة المبادئ والقیم التي یتمسك بها المجتمع
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  1.فلقد مست هذه السلوكات جمیع القطاعات مثل التوظیف والترقیة

  :     نجد ظواهر أخرى أهمهاباإلضافة إلى تلك الظواهر،  

  2.توجه اآلالف من الشباب إلى ممارسة التجارة بالسوق السوداء -

  

ـــــى وٕان أسســـــت المجـــــالس  - ـــــة الدینیـــــة أو مـــــا یعـــــرف باســـــم اإلجتهـــــاد حت غیـــــاب المرجعی

اإلســالمیة لتــولي المهمــة لكــّن مصــداقیتها لــدى الشــعوب أصــبحت محــدودة نظــرا الرتباطهــا 

   3.، وارتفعت أصوات مشككة بثوابت األمةبالدولة ومهمة المجالس

أدى اإلغتـراب بـالكثیر مـن اإلطـارات والكـوادر اإلعالمیــة إلـى الهجـرة خـارج الـوطن بحثــا  -

  .عن المكان الذي فیه حقوق ذاتهم

تنــامي ظــاهرة االنتحــار وعـــدم المشــاركة فــي الحیــاة اإلجتماعیـــة والشــعور بعــدم اإلنتمـــاء  -

جتمــــع نتیجــــة اإلحســــاس بالعزلــــة والعجــــز عــــن الــــتالئم مــــع واإلغتــــراب واإلنســــالخ عــــن الم

  .الظروف الجدیدة التي أفرزها عصر اإلنفتاح

أنتجـــت هـــذه الحقبـــة أیضـــا شخصـــیات مریضـــة ومعقـــدة نفســـیا غیـــر قـــادرة علـــى مواجهـــة  -

  4.مصاعب الحیاة الیومیة التي ال ترحم فكثر المجانین ومرضى العقول

باألســـاس یعـــود إلـــى الوضـــعیة االقتصـــادیة  إن تـــدهور األوضـــاع االجتماعیـــة ســـببه  

المزریــة، فســوء تســییر الدولــة لشــؤونها واالنفجــار الــدیموغرافي تمخضــت عنــه عــدة أزمــات 

اجتماعیــة كالبطالــة الحــادة التــي مســت فئــة الشــباب خاصــة الجــامعیین مــنهم، وأزمــة الســكن 

ة حوار اجتمـاعي والتفاوت االجتماعي واألزمة األخالقیة كل هذه المشاكل صعبت من إقام

  . نتیجة للشعور باإلقصاء والظلم والحقد مما خلق هوة كبیرة بین السلطة والشعب

  :ثقافیا-ثانیا

  إضافة إلى األسباب السابقة، نجد المشاكل التي مست الجانب الثقافي، وأهم هذه  

  

                                                           
 .65إلهام نایت سعیدي، المرجع السابق، ص   1
 .68مبروك عبشة، المصدر السابق، ص  2
اســة حالــة مســاجد العاصــمة أثنــاء األزمــة األمنیــة در  -دور المســاجد فــي التحســیس باألزمــات األمنیــةخلیــدة البشــاري،   3

 .157م، ص 2010-2009، مذكرة شهادة ماجستیر في علوم اإلعالم واإلتصال، جامعة الجزائر، )م1988-2003(
 .68مبروك عبشة، المصدر السابق، ص   4
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  :المشاكل التي عرفتها الجزائر في تلك الفترة نوجزها في ما یلي

  : لشخصیةاإلزدواجیة في ا -1

فــي فتـــرة الثمانینیــات ازدواجیـــة فــي الشخصـــیة الوطنیــة وصـــراع  لقــد عرفــت الجزائـــر

فكانـت الكفـة منـذ االسـتقالل  1ثقافي بین أنصار التعریب ودعاة الفرنسة والمحافظین علیها،

تمیـــل للمفرنســـین بحكـــم أن القطاعـــات كانـــت مفرنســـة تمامـــا ممـــا أحـــدث نوعـــا مـــن التمـــایز 

ــــوظیفي ــــة فــــي  االجتمــــاعي وال بینهمــــا، وهــــذا الصــــراع اللغــــوي قــــد أصــــبح قضــــیة إیدیولوجی

  2.الجزائر

إن تهمیش فئة المعـربین مـن قبـل السـلطة التـي یسـیطر علـى مؤسسـاتها المفرنسـین،   

غیــر قــادرة علــى مســایرة التطــور التقنــي  -فئــة المعــربین–وعلــى مراكزهــا القیادیــة وٕاظهارهــا 

ارضــة، ومثــاال علـى ذلــك اإلضــرابات الطالبیــة والعلمـي عمومــا خلــق منهــا قـوة اجتماعیــة مع

  3.الداعیة إلى تعریب التعلیم

  : أزمة الهویة -2

بعد أن رأت الحكومة بأن مسألة الهویة واالنتماء الحضاري قد حلـت ورسـخت بـدلها 

م، وأظهــرت 1980فــي أفریــل " تیــزي وزو"األحادیــة الثقافیــة باســم التعریــب جــاءت أحــداث 

مستوى الهویة بین العروبة واألمازیغیة، إضـافة إلـى بـروز كتلتـین التمزق في المجتمع على 

، والثانیـــة وهـــم دعـــاة التفـــتح أو )الـــدین، العروبـــة، اللغـــة العربیـــة" (المحـــافظین"األولـــى وهـــم 

، وهـذا مـا "األمـازیغي"ویضاف إلیهم التیار البربـري  4وتغذیه النزعة الفرنكوفونیة،" التحدیث"

  .المجتمعتحول إلى جهویة حادة تضرب 

فهـــــذا اإلنشـــــطار الثقـــــافي یتحـــــدد اجتماعیـــــا بوجـــــود مجتمعـــــین متـــــواجهین، مجتمـــــع 

، فهذه المغاالة في تسییس النقاش حول الهویة قد تم التمادي فـي 5العصرنة ومجتمع التقلید

                                                           
 .124عبد النور ناجي، المرجع السابق، ص   1
 .76أحمد طعیبة، المرجع السابق، ص   2
 .77مرجع نفسه، ص ال  3
 .57إلهام نایت سعیدي، المرجع السابق، ص   4
 .57المرجع نفسه، ص   5
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، وتلـك المغـاالة )اللغـة، الـدین، اإلنتمـاء الحضـاري(استخدام عناصرها ومكوناتهـا األساسـیة 

  1.ارسة من السلطة أو من مختلف التیارات السیاسیة والتشكیالت الحزبیةإما أن تكون مم

   :مشكلة األمیة -3

  عانت الجزائر من مشكلة األمیة وارتفاعا مستمرًا حیث وصل عدد األمیین حسب

، رغـــم المجهـــودات %32.7ملیـــون أّمـــي أي بنســـبة  7.5م إلـــى حـــوالي 1989إحصـــائیات 

دیمقراطیـة التعلـیم ومجانیتـه وٕالزامیتـه بالنسـبة للمدرسـة  التي بـذلتها الدولـة مـن خـالل سیاسـة

األساســــــیة، وأســــــباب هــــــذه الظــــــاهرة تعــــــود إلــــــى الحقبــــــة اإلســــــتعماریة ومخلفاتهــــــا، والنمــــــو 

الـــدیموغرافي المتزایـــد، وعـــدم اســـتعاب كـــل األطفـــال البـــالغین ســـن التمـــدرس، وارتفـــاع نســـبة 

هم المبـادرین والمشـاركین فـي أكتـوبر التسربات المدرسیة والمفصولین عن مقاعد الدراسة، و 

  2.م فیما بعد1988

  :باإلضافة إلى مشكالت ثقافیة أخرى سنلخصها في النقاط التالیة   

  3.وجود فراغ ثقافي رهیب غیر قادر على مواجهة الغزو الثقافي المهدد للبالد -

  .غیاب سیاسة رشیدة في مجال طباعة الكتاب الجید واستراده وتوزیعه -

  .ط الثقافي مرتبط أشد االرتباط بالمناسبات الوطنیة والدینیة فقطالنشا -

ظهــــور مثقفــــین فرضــــهم النظــــام أو مــــا عــــرف بمثقفــــي الســــلطة فأصــــبح السیاســــي یوجــــه  -

  .المثقف، بل هو الذي یمارس الفعل الثقافي في أغلب األحیان

رة ناهیـك عـن عجز دور الثقافة عن أداء دورها الكامل كون القیمـین علیهـا تنقصـهم الخبـ -

  .انعدام اإلمكانیات التي یتطلبها النشاط الثقافي الفعال والمتواصل

واألغـاني الدنیئـة المسـتوى فكثـرت المهرجانـات التـي ال معنـى لهـا، " الراي"تشجیع أغاني  -

  4.كمهرجان الجاز في العاصمة

  الخ، والموت..انتشار الثقافة اإلستهالكیة للمطبوعات والكتب كأخبار نجوم الكرة والطبخ -

                                                           
 .47عنصر العیاشي، المصدر السابق، ص   1
 .73أحمد طعیبة، المرجع السابق، ص   2
 .41محمد العربي الزبیري، المصدر السابق، ص   3
 .42المصدر نفسه،   4
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ـــــو األخـــــرى كاألصـــــالة ـــــة الواحـــــدة تل ـــــة الجزائری ـــــذي عاشـــــته المجـــــالت الثقافی ، 1البطـــــيء ال

  .والمجالت الثقافیة والفكریة العربیة في السوق الجزائریة

 2.غیاب المشروع الثقافي والحضاري المتكامل -

ــاة الثقافیــة عرفــت هــي األخــرى عــدة مشــاكل بــارزة أهمهــا األمیــة وازدوا   جیــة إن الحی

الشخصــیة والصــراع النــاجم عنهــا الــذي وصــل إلــى قمــة الســلطة، دون إهمــال أزمــة الهویــة 

التي أبانت على الشرخ والفوارق داخل المجتمع، المخلفـة لضـغوطات علـى الشـعب والنظـام 

  .الساعي لغلق كل سبل وقنوات الحوار مع األخر موسعا بذلك الهوة بینه وبین الشعب

ذه األســـباب ككـــل بأنهـــا مترابطـــة فیمـــا بینهـــا فاألســـباب یتضـــح لنـــا بعـــد عرضـــنا لهـــ   

السیاسیة واالقتصادیة انعكستا على الوضع االجتماعي والثقافي، وكانـت بمثابـة ضـغوطات 

على السلطة من أجل إیجـاد الحلـول والبـدائل الكفیلـة لتسـییر شـؤون الجزائـر هـذا مـن جهـة، 

رة فـي انفجـار وانتفاضـة الشـعب، ومن جهة أخـرى كانـت بمثابـة مـؤثرات مباشـرة وغیـر مباشـ

وهذا كله على امتداد فترة طویلة تعود بعض األسباب إلى ما بعد اسـتقالل الجزائـر، متخـذة 

  .بذلك صبغة تراكمیة على السلطة والشعب مقررة بذلك حتمیة انفجاره عاجال أم آجال

  :وهنا یتبادر في ذهننا مجموعة من التساؤالت وهي كاآلتي  

رغـم أن جـل تلـك األسـباب  1988نفجار الشعبي بالضبط في شهر أكتوبر لماذا كان اال -

  ؟1985والمؤثرات كانت متوفرة منذ 

هل تلك األسباب هي التي كانت وراء األحداث؟ أم أن هناك من اسـتغل توفرهـا الفتعـال  -

  األحداث؟ ومن كان وراء افتعال بعض األسباب؟

  م وظهورها أثناء األحداث؟1988فة كیف نفسر اختفاء السلع االستهالكیة في صائ -

  .    نحاول اإلجابة عنها في الفصل الثانيس  

                                                           
 .69مبروك عبشة، المصدر السابق، ص   1
 .121ص المرجع السابق، رابح لونیسي، الرئیس الشاذلي بن جدید،   2
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  ).م1988أكتوبر  06- 04(
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  ):م1988أكتوبر 06-04" (البدایة"المرحلة األولى : المبحث األول

ـــر العاصـــمة بالخصـــوص    ـــي مســـت الجزائ ـــل الخـــوض فـــي مجریـــات األحـــداث الت قب

وبعــض المــدن الجزائریــة، وجــب علینــا التــذكیر بــالظروف العامــة المحیطــة بتلــك األحــداث، 

  :التي من أبرزها

واســـــعة ضـــــد الفســـــاد، وتوزیـــــع الثـــــروات بطـــــرق غیـــــر شـــــرعیة وتبـــــذیر األمـــــوال  حملـــــة -1

وبعــض أعضــاء التیــار اإلصــالحي، " الــرئیس الشــاذلي"العمومیــة، مســت هــذه الحملــة عائلــة 

" صـیف الشـائعات"بحیث وصلت إلى الشارع الجزائري علـى شـكل شـائعات أو مـا یعـرف بــ 

قضـیة توزیـع أراضـي مزرعـة بوشـاوي، قضـیة مركـب ریـاض الفـتح، : والتي من أهمها نذكر

قضیة ثانویة دیكارت التي تعتبر في نظر الـبعض كأحـد األسـباب المباشـرة لتلـك األحـداث، 

دون نســیان قضــیة تحویــل  1باإلضــافة إلــى قضــیة النســاء الفرنســیات المتزوجــات بجزائــریین،

  2.األموال إلى البنك الخارجي، واتهم فیها توفیق ابن الشاذلي

ه الفترة شغورا لمنصب الرئاسة لكون الشاذلي كـان فـي عطلـة بـوهران وبـذلك شهدت هذ -2

  3.لم تعقد الحكومة اجتماعا واحدا طیلة ثالثة أشهر

عقب نهایة عطلة الشاذلي قام بعقد أول مـؤتمر تـداولي لإلطـارات فـي قصـر األمـم فـي  -3

   4.سبتمبر و تخلله خطاب الرئیس المشهور 19

تــوبر شــاعت عــدة معلومــات متعلقــة بوقــوع األحــداث، ویــذكر أك 02ســبتمبر و19بــین   -4

أن  5"مولـــود حمـــروش"أنـــه كـــان قـــد علـــم مـــن أحـــد المقـــربین مـــن " عبـــد الحمیـــد اإلبراهیمـــي"

  تالمذة المدارس سوف یتظاهرون في الخامس من أكتوبر بالجزائر العاصمة، ویذكر أیضا 

  

                                                           
  .215مصطفى بلعور، المرجع السابق، ص 1
 .20ص المرجع السابق، رابح لونیسي، الرئیس الشاذلي بن جدید، 2
، حـزب فرنسـا الحـاكم فـي الجزائـرشـهادة عـن ) م1999-1958(عبد الحمیـد اإلبراهیمـي، فـي أصـل المأسـاة الجزائریـة  3

 .196، صم2001، مركز الدراسات للوحدة العربیة، بیروت، 1ط
 .197، صالمصدر نفسه  4
بقسنطینة، كان ضابطا ثم مقـدما فـي جـیش التحریـر الـوطني، عـین رئیسـا لتشـریفات  م1943ولد عام : مولود حمروش 5

بنجـامین : ینظـر( م1991ن لیغادرها في جوا م1989، ثم رئیسا للحكومة في سبتمبر م1979في رئاسة الجمهوریة عام 

 ).126ص ستورا، المصدر السابق،
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رسلها مدیریة األمن له، لفت انتباهـه بأنه أثناء إطالعه على نشرة المعلومات الیومیة التي ت

مفــــاده أن مظـــــاهرات ســــتقع فـــــي  1خبــــر مصــــدره مـــــن تبســــة مســــقط رأس الهـــــادي لخــــذیري

العاصمة في الخامس من أكتوبر، ویضیف أیضا أنه قبل أیام من األحـداث ظهـرت شـائعة 

وســط التجــار بالعاصــمة تــدعوهم إلقفــال محالتهــم قبــل یــوم األحــداث، تفادیــا ألعمــال النهــب 

   2.والتخریب

اإلضرابات العمالیة برویبة بسبب مطالبة العمال بزیادة رواتـبهم وتضـامنهم مـع العمـال  -5

المحقــق معهـــم فــي قضـــیة االخـــتالس، حیــث دامـــت هــذه اإلضـــرابات ثـــالث أیــام فـــي نهایـــة 

م، وطالــت أیضــا قطــاع الطیــران والبریــد والنقــل، وانتهــت بصــدام قــوي 1988شــهر ســبتمبر 

     3.مع قوات األمن

  :م1988أكتوبر  04:الیوم األول

وكــان مــن بــدأها هــم تالمــذة  4انطلقــت شــرارة األحــداث بدایــة مــن حــي بــاش جــراح،

المدارس وطالب الثانویات الذین تتراوح أعمارهم مابین العشرة والعشرین سـنة وانضـم إلـیهم 

وهـــم المنفصـــلون عـــن  5شـــباب آخـــرون معظمهـــم كـــانوا ســـكارى أو تحـــت تـــأثیر المخـــدرات،

محـــي الـــدین "ویضـــیف  6لدراســـة، البطـــالون، العـــزاب وعمومـــا المنتمـــون لطبقـــات الشـــعبیة،ا

بــأن هــؤالء الشــباب غیــر معروفــي اإلنتمــاء، ویؤكــد أیضــا أنــه تــابع بســیارته تجمعــا " عمیمـور

طالبا في عصر هذا الیوم مرددین لهتافات شعر بأن هناك من لقـنهم إیاهـا ألنهـا  30لنحو 

  7".انهضوا أیها الجبناء؟:" ج الواضح وكان الهتاف یقولكانت تتناقض مع التهری

                                                           
عبــد : ینظــر( م1987المدیریــة العامــة لألمــن الــوطني، عــین وزیــرا لداخلیــة عــام  فــيمســؤول ســابق : الهــادي لخــذیري 1

 ).198الحمید اإلبراهیمي، المصدر السابق، ص 
 .197، صالمصدر نفسه  2
 .216-215مصطفى بلعور، المرجع السابق، ص ص  3
 .51ص لخضر بن طاطة، المصدر السابق،   4
 .134ص محمد العربي الزبیري، المصدر السابق،  5
 .82ص أحمد طعیبة، المرجع السابق،  6
 .121ص محي الدین عمیمور، المصدر السابق،   7
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بــأن هــؤالء الشــباب كــان یقــودهم أصــحاب الســوابق  1"عبــد الحمیــد اإلبراهیمــي"ویــرى 

ولتنتشــــر بعــــدها األعمــــال  2اإلجرامیــــة ومخبــــرون ومتعــــاونون مــــع مدیریــــة األمــــن الــــوطني،

ـــــب التخریبیـــــة والمظـــــاهرات فـــــي بـــــاقي أحیـــــاء العاصـــــمة، فقـــــام هـــــؤالء ال متظـــــاهرون بتخری

الممتلكات العمومیة ووقعت مشادات في حي باب الواد بین المتظـاهرین وقـوات األمـن إلـى 

غایـــة الفجـــر واســـتعملت فیهـــا بعـــض القنابـــل المســـیلة للـــدموع وتخللتهـــا بعـــض اإلعتقـــاالت، 

  )65، ص 1الملحق رقم : أنظر( 3.-قوات األمن –عندما تمت مهاجمة مقراتهم 

هذا الیوم هو اختفاء الشرطة من الشوارع والتي تم تجریـدها مـن  والشيء الغریب في

  4.السالح، مما یعني أن هناك أطراف كانت وراء األحداث وهذا ما سنشیر إلیه فیما بعد

  :م1988أكتوبر  05: الیوم الثاني

فــي صــبیحة الیــوم الثــاني تطــورت األحــداث لتأخــذ مجــرى آخــر، : علــى المســتوى الشــعبي -

بوزریعــــة، باســـتور، شـــارع محمــــد : لتشـــمل أحیــــاء أخـــرى بالعاصـــمة وهـــي فاتســـعت رقعتهـــا

الخـــامس، بــــن عكنــــون، األبیــــار، حســــین داي، بلكــــور، القبــــة، ســــاحة أول مــــاي والریوســــو، 

وأیضــا مــدن وقــرى مــن الوســط كســطاوالي، دالــي إبــراهیم، عــین البنیــان، الشــراقة، بوفاریــك، 

   5.البلیدة، عین طایة وبرج البحري

داث إلى الوالیات األخرى كوهران، قسـنطینة، عنابـة، تیـارت، مسـتغانم، وامتدت األح

ســـطیف، قالمـــة والمســـیلة، فكـــان التخریـــب أساســـا موجهـــا لمقـــرات الحـــزب وقســـماته وكـــذالك 

  المساحات الكبرى التابعة للقطاعات العامة كاألروقة وأسواق الفالح رمز المعاناة الیومیة 

                                                           
كان ضابطا ، و م1956نضم إلى جیش التحریر الوطني عام ا، م1936ولد في الجزائر عام : عبد الحمید اإلبراهیمي  1

، عـــین رئیســـا لفـــرع م1973قتصـــاد عـــام بعـــد االســـتقالل، ثـــم أســـتاذا بجامعـــة الجزائـــر فـــي اال ةأثنـــاء الثـــورة، فوالیـــا لعنابـــ

-1984، فرئیســا للــوزراء مــن م1979، ثــم وزیــرا للتخطــیط عــام م1976ســوناطراك فــي الوالیــات المتحــد األمریكیــة عــام 

ویســتقر بعــدها فــي بریطانیــا  م1990حریــر الــوطني لیســتقیل منهــا فــي ، وعضــوا فــي المكتــب السیاســي لجبهــة التم1988

 ). 4ص  عبد الحمید اإلبراهیمي، المصدر السابق،: ینظر(
 .196ص ، نفسهالمصدر  2
 .225 ص أحمیدة عیاشي، المصدر السابق، 3
  .64ص إلهام نابت سعیدي، المرجع السابق،  4
 .225ص أحمیدة عیاشي، المصدر السابق،  5
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ات كـــوزارة الشـــباب والریاضـــة التـــي أحرقـــت وكـــذا شـــملت بعـــض الـــوزار  1للمـــواطنین،

وكـذا  2بكاملها، ووزارة الحمایة االجتماعیة التي تعرضت للنهب ووزارة التربیة التي أحرقـت،

حوصــرت وهوجمــت بعــض الــوزارات كــوزارة النقــل ووزارة العــدل، أمــا المنشــئات القریبــة مــن 

افالت والشـــرطة، ریــاض الفـــتح فقـــد حطمـــت وكســـرت كلیـــًا، وبصــفة أقـــل خربـــت مراكـــز الحـــ

 -مراكـــز الشـــرطة –وهـــذه األخیـــرة التـــي اغتـــنم ذوي الســـوابق العدلیـــة فرصـــة وجـــودهم فیهـــا 

وقـــاموا بـــإحراق كـــل الوثـــائق والملفـــات الموجـــودة بهـــا والتـــي تـــدینهم، وأرغمـــوا أعـــوان األمـــن 

   3.الموجودین فیها على القیام بحركات بهلوانیة أو الرقص

ال إلـــــه اهللا " ، "الشـــــاذلي ســـــفاح:" ا المتظـــــاهرونومـــــن بـــــین الشـــــعارات التـــــي تـــــداوله  

، باإلضــافة إلــى مجموعــة "مســاعدیة ســراق المالیــة"و" یســقط الشــاذلي" ، "والشــاذلي عــدو اهللا

من المشاهد المرتجلة مثل طالء رأس حمام بالدهن األبیض وكتابة اسم الرئیس على جسـم 

جامعــة هــواري بومــدین  وكــان قــد انضــم لهــؤالء المتظــاهرون كــال مــن طلبــة 4كلــب مــریض،

ــه نــارا ودخانــا وســرقة إلــى أن  5للعلــوم والتكنولوجیــا والجامعــة المركزیــة، وكــان هــذا الیــوم كل

تحول اللیل إلى شـبه نهـار مـن جـراء النیـران الملتهمـة لكـل مـا حـرق، وتحـت أجنحـة الظـالم 

ت انضـم بعـض السـكان لجماعــات النهـب والتخریـب التـي تعــد نشـاطها إلـى المـالك والمحــال

  7.وسقطت خالل هذا الیوم أولى الضحایا بساحة أول ماي 6الخاصة،

المكتـــب "كـــان أول رد فعـــل مـــن الســـلطة علـــى مســـتوى : علـــى مســـتوى الســـلطة والجـــیش -

لجبهــة التحریــر الــوطني الــذي عقــد اجتماعــه فــي هــذا الیــوم وأقــر باإلجمــاع علــى " السیاســي

  لمدني مدفوعة بأیدي خفیة من أنها أعمال شغب قامت بها مجموعة ال تتمتع بالحس ا

                                                           
 .65ص م نایت سعیدي، المرجع السابق، إلها 1
 .199ص  عبد الحمید اإلبراهیمي، المصدر السابق، 2
 .13ص محمد تامالت، المصدر السابق،  3
 .134ص محمد العربي الزبیري، المصدر السابق،   4
 .12ص  محمد تامالت، المصدر السابق، 5
 .140-139محمد العربي الزبیري، المصدر السابق، ص ص  6
 .225ص عیاشي، المصدر السابق، یدة أحم 7
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عبــد "، "محمــد الشــریف مســاعدیة"وتقــرر أیضــا تكــوین خلیــة لألزمــة متكونــة مــن  1الخــارج،

، وأضـیف إلـیهم "مولـود حمـروش"و" الهـادي لخـذیري" 2،"العربي بلخیـر"، "الحمید اإلبراهیمي

، وطلــــب مــــنهم اإلنكبــــاب علــــى "محمــــد صــــالح محمــــدي"و 3"محمــــد مــــدین"كــــل مــــن الرائــــد 

الـــذي یـــرى بـــأن األحـــداث كانـــت مفاجئـــة " خالـــد نـــزار"ومـــن جهـــة الجـــیش فحســـب  4عمـــل،ال

   5.بالنسبة إلیه ویؤكد بأن أول قتیل كان في ساحة أول ماي وبیده زجاجة مولوتوف

  :م1988أكتوبر 06: الیوم الثالث

فــــي صــــباح هــــذا الیــــوم لــــوحظ نــــوع مــــن الهــــدوء نتیجــــة التعــــب  :علــــى المســــتوى الشــــعبي -

مناوشـــات عنیفـــة علـــى الســـاعة  6نـــه ســـرعان مـــا ظهـــرت بالعاصـــمة وضـــواحیهاوالســـهر، لك

ســقط فیهــا بعــض المتظــاهرین مجــروحین تحــت إطــالق الرصــاص، أمــا مســاًء فقــد  10:00

وذلــــك بعــــد فــــرض الحصــــار حیــــث وقعــــت  7كانــــت حصــــیلة القتلــــى ضــــحیتان فــــي األبیــــار،

العاصـمة فـي منتصـف موجهات بین الجیش والمتظاهرین، لكنها لـم تطـل فعـم الهـدوء علـى 

وشوهد في هـذا الیـوم الفتـات مكتـوب علیهـا غالبـا بالفرنسـیة، والتـي تـوحي شـعاراتها  8اللیل،

  بإتجاهات یساریة، وفي هذه األثناء تم إطالق الرصاص من طرف شاحنة مجهولة على 

                                                           
 .217مصطفى بلعور، المرجع السابق، ص 1
، رفعـــه الشـــاذلي إلـــى رتبـــة عقیـــد فـــي جـــوان "الكوســـت"بتیـــارت، أحـــد ضـــباط دفعـــة  م1938ولـــد عـــام : العربـــي بلخیـــر 2

جماعات المحلیة في داخلیة والل، ووزیرا لم1988، مدیر دیوان الرئاسة م1985للرئاسة في أوت  عاماً  ، ثم أمیناً م1985

 ).123بنجامین ستورا، المصدر السابق، ص : ینظر. (م2010، توفي في م1991
، عـین فـي عهـد الشـاذلي "الكوسـت"بسطیف، هو لـیس مـن ضـباط دفعـة  م1939ولد عام : محمد مدین المدعو توفیق 3

ســؤول األول علــى جهــاز األمــن ، ثــم المم1988 أكتــوبرمــدیرا فرعیــا ألمــن الجــیش، ثــم مــدیرا مركزیــا ألمــن الجــیش بعــد 

رابــــح لونیســــي، رؤســــاء الجزائــــر فــــي میــــزان التــــاریخ، د ط، دار المعرفــــة، الجزائــــر، : ینظــــر(العســــكري منــــذ التســــعینیات 

 ). 328ص ، م2011
 .200-199عبد الحمید اإلبراهیمي، المصدر السابق، ص ص  4
ار، ، حـــــــــــــــــــــــوار هابـــــــــــــــــــــــت حناشـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــع خالـــــــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــــــز "ةحبمنتهـــــــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــــــرا"قنـــــــــــــــــــــــاة النهـــــــــــــــــــــــار،  5

http://www.youtube.com/watch?v=tAyc_cpludqم02/02/2017: ، تاریخ المشاهدة.  
  .140ص ، السابق محمد العربي الزبیري، المصدر 6
 .225عیاشي، المصدر السابق، ص  أحمیدة 7
 .225 صمحمد العربي الزبیري، المصدر السابق،  8
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مجموعــة عســكریة بجــوار مســجد بــن عمــر فــي القبــة، ورد الجــیش فســقط عــدد مــن الضــحایا 

وجدیر بالذكر أن اإلسـالمیین بقیـادة الشـیخ سـحنون أصـدروا بیانـا اسـتنكاریا  1د،أمام المسج

      2.لهذه األحداث

التي تم تقدیمها للرئیس مـن طـرف خلیـة  وكنتیجة للتقاریر :على مستوى السلطة والجیش -

تقـرر  3األزمة وبعض الجهات األمنیة والتي مفادها هو عجز الشـرطة عـن احتـواء الوضـع،

مــن الدســتور التــي نصــت علــى إعــالن الحكومــة لحالــة الحصــار  119یــق المــادة بــذلك تطب

   1965.4واستدعاء الجیش الذي لم یدخل للعاصمة منذ انقالب 

ــــد اإلبراهیمــــي"ویضــــیف  ــــد الحمی ــــین " عب ــــاق ب ــــم االتف ــــوم ت ــــي هــــذا الی ــــه ف ــــر "أن بلخی

مظــاهرات وطلــب منهمــا تنظــیم ال" علــي بلحــاج"و" بعباســي مــدني"علــى االتصــال " ولخــذیري

  )66، ص 2الملحق رقم : أنظر( 5.واحتالل الشارع لتغییر مجرى األحداث

ومن جهة الجیش ففي هذا الیوم اجتمـع الشـاذلي وزیـر الـدفاع بكبـار قیـادات الجـیش 

نائـب وزیـر الـدفاع ورئـیس األركـان مـدیرا لحالـة الحصـار " عبد اهللا بلهوشـات"وعین الجنرال 

نائــب رئــیس األركــان وقائــد القــوات البریــة " خالــد نــزار" و یســاعده فــي ذلــك كــل مــن الجنــرال

خالـــد "وفـــي هـــذا الصـــدد یؤكـــد  6قائـــد الناحیـــة العســـكریة األولـــى،" محمـــد عطایلیـــة"والجنـــرال 

وعینــــه مســــؤوال لألمــــن علــــى  12:00أنــــه ُأســــتقبل مــــن قبــــل الــــرئیس علــــى الســــاعة " نــــزار

ــأ 7"عبــد اهللا بلهوشــات"العاصــمة و ن أول إجــراء للجــیش هــو علــى الجزائــر ككــل ویضــیف ب

                                                           
 .118ص  محي الدین عمیمور، المصدر السابق،  1
  .قناة الشروق اإلخباریة، المرجع السابق 2
  .14ص محمد تامالت، المصدر السابق،  3
  .178سعید بوالشعیر، المصدر السابق، ص  4
 .201ص عبد الحمید اإلبراهیمي، المصدر السابق،  5
 .14ص محمد تامالت، المصدر نفسه،   6
وهـرب منـه بعـد انـدالع الثـورة،  م،1945، كـان متطوعـا فـي الجـیش الفرنسـي عـام م1929ولد عام : بلهوشات عبد اهللا 7

، م1979-1968و، كان عضوا في مجلس الثورة بعد االستقالل، ثم قائدا للقاعدة العسكریة األولى مـن .ت.لیلتحق بـ ج

: ینظر(م 1989، وأحیل للتقاعد عام م1988 أكتوبر أحداثعلى حالة الحصار في  وأشرف، م1984رفع إلى لواء في 

 ).123ص بنجامین ستورا، المصدر السابق، 



 .م1988أكتوبر  05مجریات أحداث :                                   الفصل الثاني

 

 37 

كخلیــــة أزمــــة، فــــأمر مــــن وزیــــر التجــــارة بإحضــــار المــــواد الغذائیــــة  1تكــــوین قیــــادة األركــــان

للعاصــمة مــن الوالیــات األخــرى، وأمــر كــل مــن ثكنــة مشــاة الجلفــة وبشــار وثكنــة المظّلیــین  

 ببســكرة بالحضــور، وتكفلــت الجویــة الجزائریــة للطیــران بجلــبهم، وكــان التحــاق هــذه الثكنــات

الواحدة تلوى األخرى إبتداء من مساء هذا الیوم، ومن ثمة تم نشرهم علـى شـوارع العاصـمة 

الــخ، ویؤكــد ... و خاصــة المنــاطق الحساســة فیهــا مثــل مبنــى التلفزیــون واإلذاعــة والــوزارات

  2.من جدید بأنه قد أمر الجیش بعدم إطالق الرصاص سواء في األرض أو السماء

  

  ):م1988أكتوبر 11-7" (التأزم والنهایة " الثانیة المرحلة : المبحث الثاني

  : م1988أكتوبر  07: الیوم الرابع

فـــي صـــبیحة هـــذا الیـــوم المتســـم بانتشـــار الجنـــود والـــدبابات فـــي  :علـــى المســـتوى الشـــعبي -

األماكن اإلستراتیجیة من جهة، ومن جهة أخرى كان الهدوء یعم أهم أحیاء العاصـمة حتـى 

مســـیرة ضـــخمة متجهـــة مـــن القبـــة وبـــاب الـــواد إلـــى المستشـــفى  وهنـــا نظمـــت أول 3الضـــحى،

للمطالبــة بجثــث ضــحایا مســجد الوفــاء بالقبــة، وأمــام المستشــفى " مصــطفى باشــا"الجــامعي 

  4.أوقف الجیش المسیرة بعد المفاوضات مع المتظاهرین

إال أنـــه  5،"علـــي بلحـــاج"وجـــدیر بالـــذكر أن هـــذه المســـیرة كـــان قـــد دعـــا إلیهـــا الشـــیخ 

كمــال نــور، ( ، وتزامنــا مــع المســیرة كــان الشــیوخ "كمــال نــور"عــد ضــغط مــن اإلمــام تراجــع ب

لالستشــارته، " أحمــد ســحنون"فــي بیــت ) علــي بلحــاج، الهاشــمي ســحنوني، محمــد حمیــدات

  وتقرر عن ذلك الذهاب إلى مدیریة األمن الوطني وسلموهم مجموعة من المطالب، 

                                                           
ومتكونة من خالد نزار، محمد تواتي، محمـد العمـاري، یحـي رحـال، عبـد الحمیـد جـوادي، محمـد بتشـین : قیادة األركان  1

 ).قناة النهار، المرجع السابق: ینظر( وعبد الحمید بوزیدي
 .نفسهالمرجع  2
 .141ص مد العربي الزبیري، المصدر السابق، مح 3
 .225ص عیاشي، المصدر السابق، أحمیدة  4
بـالوادي، تعـرض لسـجن عــدة مـرات فـي حیاتـه خاصـة فــي  م1955سیاسـي ورجـل دیـن جزائــري ولـد عـام : علـي بلحـاج 5

ة لإلنقاذ، حكم علیـه ، من مؤسسي حزب جبهة اإلسالمیم1988 أكتوبر أحداثعهد الشاذلي، وكان له الدور البارز في 

   مســعود الخونــد، المرجــع الســابق، : ینظــر( .م1994وحولــت إلــى إقامــة جبریــة فــي عــام  م1991ســنة فــي  12بالســجن 

 ).283ص 
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األوضـــاع، بعـــدها اجتمـــع الشـــیوخ  بالمقابـــل ُطلـــب مـــن الشـــیوخ المســـاعدة فـــي تهدئـــة

واتفقــوا علــى أن ال یقومــوا " ســحنوني"بمنــزل " عبــد المالــك رمضــاني"الســابقین إضــافة اإلمــام 

كما شهد هذا الیوم تسجیل عـدة  1بأي شيء حتى یستشیروا أهل العلم في العالم اإلسالمي،

  .لفضحایا، حیث اتسعت رقعة األحداث لتشمل والیات أخرى كسیدي بلعباس والش

مـــددت فـــي العاصـــمة فتـــرة حظـــر التجـــوال فقـــدمت إلـــى : علـــى مســـتوى الســـلطة والجـــیش -

  22:00.2الساعة 

  

  

     :م1988أكتوبر  08: الیوم الخامس

في صباح هـذا الیـوم التحـق العمـال والمـوظفین بمناصـب شـغلهم  :على المستوى الشعبي -

ــــم یحــــدث، مــــع مالحظــــة اضــــطرابات شــــدیدة فــــي حركــــة الن ــــل نتیجــــة حــــرق كــــأن شــــیئًا ل ق

وعلى العموم كان الجو هادئا نسبیًا، لكن ما إن جاء المساء حتى اشتعلت مـن  3الحافالت،

والغریـب  4جدید فتائل المظاهرات والمشدات بالعاصمة وترتب عن ذلك عـدد مـن الضـحایا،

  .في هذا الیوم أنه لوحظ عودة للسلع المفقودة في السوق منذ الصیف كالمواد االستهالكیة

وزیر الداخلیة یقوم بتـدخل متلفـز لتهدئـة " الهادي لخذیري: "لى مستوى السلطة والجیشع -

  5.األوضاع

  : م1988أكتوبر  09: الیوم السادس

مظـاهرات نظمهـا مناضـلو الحـزب الواحـد  شوهدت فـي هـذا الیـوم :على المستوى الشعبي -

مــــن المثقفــــین  فــــي مختلــــف المــــدن الجزائریــــة إال العاصــــمة، كمــــا تــــم تأســــیس لجــــان مكونــــة

والمجاهــدین هــدفها محاربــة القمــع ومســاعدة عــائالت الضــحایا والمعتقلــین، كمــا لــوحظ فیــه 

  6.نشاط مكثف لرابطة حقوق اإلنسان الذي توج بإطالق سراح بعض المسجونین

                                                           
 .قناة الشروق االخباریة، المرجع السابق 1
  .226ص عیاشي، المصدر السابق، أحمیدة  2
 .146ص محمد العربي الزبیري، المصدر السابق،  3
  .226عیاشي، المرجع السابق، ص ة أحمید 4
  .201ص عبد الحمید اإلبراهیمي، المصدر السابق،  5
  .146محمد العربي الزبیري، المصدر السابق، ص   6
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ومــن معــه إقامــة ِاعتصــام بمســجد الســنة ببــاب " علــي بلحــاج"وفــي هــذه األثنــاء قــرر   

، إال أنـــه تراجـــع مـــرة أخـــرى بعـــد ضـــغط مـــن اإلمـــام -الشـــیوخهنـــا نقـــض اتفاقـــه مـــع  –الـــواد 

أكتوبر وبمسـجد صـالح الـدین األیـوبي ببلكـور خلفـا  10وأجله إلى یوم " الهاشمي سحنوني"

  1.لمسجد السنة وذلك لكون المنطقة غیر مفروض علیها الحصار

ي مــع أعضــاء المكتــب السیاســ" الشــاذلي"اجتمــع الــرئیس  :علــى مســتوى الســلطة والجــیش -

، وطلــب استشــارتهم فیمــا یخــص الوضــع فطالــب الــبعض "بلخیــر ولخــذیري"باإلضــافة إلــى 

بضــرورة اســتقالة الــرئیس وتشــكیل حكومــة أخــرى، فــي حــین عارضــت األغلبیــة ذلــك، وفــي 

والــذي  2الختــام قــرر الــرئیس بأنــه ســوف یلقــي خطابــا متلفــزًا وطلــب مــن الحاضــرین إعــداده،

  3.م اإلثنین على الساعة الثامنة مساءً أذاعت خبره وسائل اإلعالم وذلك یو 

  :م1988أكتوبر  10: الیوم السابع

فــي الیــوم الســابق اســتیاء " بلحــاج"لقیــت المســیرة التــي دعــا إلیهــا  :علــى المســتوى الشــعبي -

والـــذین ســـعوا إلـــى دحـــض هـــذه " أحمـــد ســـحنون"مـــن قبـــل شـــیوخ التیـــار اإلســـالمي بزعامـــة 

ي فیهــا، ومــن جهــة أخــرى لقیــت إقبــاال جماهیریــا عــدم المضــ" بلحــاج"المســیرة، فطلبــوا مــن 

اختفـى فـي هـذا " علـي بلحـاج"كبیرا والذین بدوؤا یتوافدون على بلكور، وهناك من یقول بـأن 

الیــوم، وهنــاك مــن یقــول بأنــه غــاب وتحجــج بــالمرض، إال أن هــذا األخیــر فنــد ذلــك وصــرح 

  4.بأنه كان في وسط المسیرة

لخطبــــة " الهاشــــمي ســــحنوني"و" الســــعیدمحمــــد "و" أحمــــد ســــحنون"اضــــطر كــــل مــــن 

النــاس وبعــد الخطبــة، وقبــل البــدء فــي المســیرة عــاد نصــف المشــاركین فیهــا إلــى دیــارهم إال 

الــذي أكــد أیضــا بانضــمام جماعــة " خالــد نــزار"جماعــة بلحــاج لتنظــیم المســیرة وهــذا حســب 

  من أي فبدأت تلك المسیرة السلمیة الصامتة  ومنظمة وخالیة  5،"الهجرة والتكفیر"

  

                                                           
 .قناة الشوق اإلخباریة، المرجع السابق 1
 .203عبد الحمید اإلبراهیمي، المصدر السابق، ص  2
 .226عیاشي، المصدر السابق، ص أحمیدة  3
 .لشروق االخباریة، المرجع السابققناة ا 4
 .قناة النهار، المرجع السابق  5
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استفزازات أو هتافات تحریضیة باتجاه باب الواد، عـددها حـوالي عشـرین ألفـا، وعنـد 

وصــولها إلــى ســاحة أول مــاي تــم توقیفهــا مــن قبــل قــوات األمــن، وبعــد حــوارهم مــع منظمــي 

المســـیرة ســـمح لهـــا بالمواصـــلة إلـــى غایـــة مدیریـــة الشـــرطة أیـــن تـــم غلـــق الطریـــق فـــي وجـــه 

ین والــدرك وقــوات مكافحــة الشــغب، ومنعــت مــن المــرور رغــم المســیرة مــن قبــل قــوات المظلیــ

  1.كل سبل الحوار

وهنا تم إطالق النار من قبل عناصر مجهولة اندست في صفوف المسـیرة لتفجیرهـا 

بعــدها  3ضــحیة أو أكثــر، 43ویقــال  2شــخص، 36فكــان رد الجــیش دمویــا فــراح ضــحیتها 

یحملـــه مســـؤولیة مـــا جـــرى بســـبب بیـــانین األول یـــدین فیـــه بلحـــاج و " ســـحنون"أصـــدر الشـــیخ 

  4.تصرفه المنفرد، والثاني وجهه للرئیس طالبا إیاه بضرورة فتح تحقیق في األحداث

علـــى الســـاعة الثامنـــة مســـاًء ظهـــر الـــرئیس فـــي خطـــاب : علـــى مســـتوى الســـلطة والجـــیش -

كمــا  5متلفــز، اتســم فیــه بــالتوتر لدرجــة جعلــت المشــاهدین یالحظونــه وكأنــه یــذرف الــدموع،

والتـــي مـــن بینهـــا تحملـــه  6الخطـــاب بـــالفقرات العدیـــدة المحذوفـــة منـــه وبشـــدة العبـــارات،تمیــز 

لمســؤولیة األحــداث ونــادى بمالزمــة الهــدوء واعــدًا بأنــه ســوف یشــرع قریبــا فــي مجموعــة مــن 

  8.وظن الناس بأن الرئیس یبشر لرحیله 7اإلصالحات ومحاسبة الذین تسببوا فیها،

خـــرج المواطنـــون منظفـــین للشـــوارع وهـــاتفین بــــ ومـــا كـــاد الـــرئیس ینهـــي خطابـــه حتـــى 

   9".تحیا الشاذلي"

  

  

                                                           
 .124-123محي الدین عمیمور، المصدر السابق، ص ص  1
 .145ص محمد العربي الزبیري، المصدر السابق،   2
 .226ص أحمیدة العیاشي، المصدر السابق،   3
 .قناة الشروق االخباریة، المرجع نفسه 4
 .16ص در السابق، محمد تامالت، المص  5
  .145 صمحي الدین عمیمور، المصدر السابق،  6
  .148ص محمد العربي الزبیري، المصدر السابق،  7
  .203ص عبد الحمید اإلبراهیمي، المصدر السابق،   8
  .قناة الشروق االخباریة، المرجع السابق 9
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الذي یؤكد على أنه تابع المسیرة من على " خالد نزار"وأما من جهة الجیش وحسب   

التي أطلقت منها الرصاصات المجهولة  MAT-49طائرة الهیلوكوبتر، وأنه رأى بندقیة 

من طرف الجیش والشرطة والدرك  بذلك، مما ولد رد فعل" جماعة بلحاج"المصدر، ویتهم 

  )67، ص 3الملحق : أنظر( 1.ولیس من الجیش فقط

  : م1988أكتوبر  11: الیوم الثامن واألخیر

  2.عاد الهدوء وتواصلت حمالت تنظیف الشوارع: على المستوى الشعبي -

تـــم رفـــع حالـــة الحصـــار وحظـــر التجـــوال، وبـــدأت حملـــة  :علـــى مســـتوى الجـــیش والســـلطة -

  3.ومحاسبة المتسببین في األحداث اإلعتقاالت

  

  

  :تفسیرات األحداث: المبحث الثاني

بناًء علـى مـا سـبق ذكـره مـن معطیـات، یجـدر بنـا طـرح مجموعـة مـن التفسـیرات لمـا   

مــن كــان وراء : جــرى والتــي ستســاعدنا علــى اإلجابــة عــن الســؤال الــذي یطــرح نفســه بإلحــاح

  .هذه األحداث وما حقیقتها؟

  :اتنا على شكل طرحین، وهما على النحو اآلتيوعلیه قسمنا تفسیر 

  : األحداث غیر المفتعلة -أوالً 

یرى أصحاب هذا الطرح بأن األحداث جاءت كرد فعـل عفـوي أو إرادي والـذي كـان 

ومـن بـین أصـحاب هـذا  4منتظرا من الشعب نظرا لألسباب السـابقة الـذكر ومـا ترتـب عنهـا،

م هــو غضــبة شــعب 1988یــرى أن أكتــوبر الــذي " محمــد بوضــیاف:" الطــرح نجــد كــًال مــن

   5.على النظام والتي تمیزت باالندفاع العفوي وعقمها من ناحیة األفكار الجدیدة

یفســـــر األحـــــداث علـــــى أنهـــــا نتـــــاج ألزمـــــة اجتماعیـــــة " أحمـــــد بـــــن بلـــــة"ومـــــن جهتـــــه 

واقتصــادیة كفقــدان المــواد الغذائیــة وأزمــة الســكن، إضــافة ِالرتفــاع نســبة الشــباب وتهمیشــهم، 
                                                           

1 Khaled Nezzar, memoires du general, chihab editions, Alger,1999, p149. 
  .قناة الشروق االخباریة، المرجع السابق 2
  .22ص محمد تامالت، المصدر السابق،  3
  .162ص ، المرجع السابق، ناجيعبد النور  4
 .224ص ، م2003أحادیث مع بوضیاف، د ط، دار هومة، الجزائر، ... حلم  غتیالامحمد عباس،   5
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فیرى أن هذه األحداث كانـت منعكسـا " عباسي مدني"أما  1مجموعة من المشاكل األخرى،و 

في حین یرجـع  2إرادیا لشعب مسلم متیقن باألزمة التي مست جمیع المستویات والمجاالت،

األحداث إلى انعكاسات األزمة البترولیـة ) رئیس المجلس الدستوري سابقا" (سعید بوالشعیر"

قتصـــــاد الجزائـــــري، ضـــــعف القـــــدرة الشـــــرائیة للمـــــواطن، والمدیونیـــــة م علـــــى اال1986لعـــــام 

   3.الخارجیة إضافة لمشاكل أخرى

  : األحداث المفتعلة -ثانیاً 

یــرى أصــحاب هــذا الطــرح بــأن األحــداث ولیــدة تخطــیط وتحضــیر مســبق لجماعــات 

  :متعددة ویشمل هذا الطرح عدة اتجاهات وهي

من كانوا وراء األحـداث وعلـى رأسـهم الـرئیس  یرى بأن اإلصالحیین هم: اإلتجاه األول -1

الشاذلي وحاشیته وذلك كمحاولة لتمریر إصـالحاتهم السیاسـیة واالقتصـادیة التـي كانـت فـي 

االنتظــار، والــذین قــاموا بنقــل صــراعهم مــع المحــافظین إلــى الشــارع عــدة مــرات أخرهــا كــان 

وأعضـاءه المحـافظین، أحداث أكتوبر، وما یؤكد ذلك هـو أن التخریـب طـال أمـالك الحـزب 

مـن الحـزب بعـد األحـداث، ولضـمان عهـدة " محمد الشریف مساعدیة"كذلك التعجیل بتنحیة 

  4".للشاذلي"رئاسیة ثالثة 

الـذي یؤكـد بـأن األحـداث " محي الدین عمیمـور"ومن بین أصحاب هذا الطرح نجد  

وزیــر " (هیمــيأحمــد طالــب اإلبرا"ویــدعم كــذلك كــًال مــن  5هــي عملیــة انقالبیــة علــى الحــزب،

ــــة األســــبق ــــى ) الخارجی ــــه للقضــــاء عل ــــرئیس ومؤیدی ــــرى أن األحــــداث مــــن صــــنع ال ــــذي ی ال

الذي یؤكد بـأن الفریـق الرئاسـي عمـل علـى تسـریح الكثیـر " بلعید عبد السالم"و 6المعارضة،

  7.من ذوي السوابق العدلیة في شوارع العاصمة لتكسیرها وتخریبها

  

                                                           
  .132ص ، المرجع السابق، ناجيعبد النور  1
 .85طعیبة، المرجع السابق، ص  أحمد 2
 . 176شعیر، المصدر السابق، ص السعید بو  3
 .219ص مصطفى بلعور، المرجع السابق،  4
 .120ص محي الدین عمیمور، المصدر السابق،  5
 .85ص أحمد طعیبة، المرجع السابق،  6
  .220مصطفى بلعور، المرجع السابق، ص  7
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  ى أن المحافظین هم من دبروا األحداث لمعارضة یذهب أصحابه إل: اإلتجاه الثاني -2

مسعى اإلصالحیین، والمتكتلین على شكل مجموعات علـى مسـتوى الحـزب وجهـاز األمـن، 

والتــــي كانــــت مصــــالحهم مشــــتركة والمتمثلــــة فــــي زعزعــــة اإلصــــالحیین بمــــا فــــیهم الــــرئیس، 

جهاز األمـن فكـان أما  1فمحافظي الحزب كانوا متخوفین من فقدان امتیازاتهم ومكتساباتهم،

معارضــــا إلعــــادة الهیكلــــة وذلــــك لفقــــدانهم جــــزًء مــــن صــــالحیاتهم، وهــــذا مــــا یفســــر غیــــابهم 

مــن الحــزب و " مســاعدیة"وتجریــدهم مــن الســالح أثنــاء األحــداث، والــدلیل األخــر هــو تنحیــة 

   2".عابد شارف"من رئاسة جهاز األمن العسكري، وهذا ما یؤكده " لكحل عیاط مجذوب"

لـه دور فـي " PAGS"یـرى هـذا االتجـاه بـأن حـزب الطلیعـة اإلشـتراكیة : الثالثاالتجاه  -3

تفجیـــر األحـــداث وذلـــك مـــن خـــالل خلقـــه لمجموعـــة مـــن اإلضـــرابات العمالیـــة فـــي صــــیف 

رشــید بــن " ویــدعم  3م كــان آخرهــا بالرویبــة، كمــا أنــه أول المبــاركین لهــذه األحــداث،1988

كـان وراء هـذه األحـداث بغیـة " البـاكس"حـزب  هذا الطـرح إذ أكـد بـأن) جنرال متقاعد" (یلس

     4.من القانون الداخلي للحزب الواحد، وهذا ما نفاه قیادیي الباكس 120تعدیل المادة 

الطــــابور "یــــذهب أصــــحاب هــــذا الطــــرح إلــــى أن األحــــداث مــــن صــــنع  :االتجــــاه الرابــــع/ 4

حـزب "إلـى إبعـاد الـذي سـعى " حـزب فرنسـا الحـاكم فـي الجزائـر" أو كما یعـرف بــ " الخامس

، وقضـــیة النســــاء "دیكـــارت"عــــن الســـاحة، وبســـبب قضـــیة ثانویــــة " جبهـــة التحریـــر الـــوطني

فــي المــؤتمر الســادس " الشــاذلي"وهــذا مــا أكــده الــرئیس  5الفرنســیات المتزوجــات بجزائــریین،

كـــان متواطئـــًا مـــع حـــزب " الشـــاذلي"أن " عبـــد الحمیـــد اإلبراهیمـــي"فـــي حـــین یـــرى  6للحـــزب،

دیـــد مـــن القضـــایا أبرزهـــا هـــذه األحـــداث، التـــي كـــان یعتبرهـــا كخطـــوة مســـاعدة فرنســـا فـــي الع

بــو "ویــدعم 7لكســب الشــاذلي لعهــدة رئاســیة ثالثــة وضــمان مصــالح الطــابور الخــامس بــذلك،

                                                           
 .221ص  السابق،المرجع مصطفى بلعور،  1
  .222ص المرجع نفسه،  2
 .26ص محمد تامالت، المصدر السابق،  3
 .86أحمد طعیبة، المرجع السابق، ص  4
 .27محمد تامالت، المصدر السابق، ص  5
 .249 ، صعمار بوحوش، المصدر السابق 6
 .196-195عبد الحمید اإلبراهیمي، المصدر السابق، ص ص  7
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هـــذا الطـــرح مضـــیفا بـــأن فرنســـا اســـتعانت بـــبعض الجهـــات النافـــذة فـــي " عبـــد اهللا غـــالم اهللا

  1.ضاء على عملیة التعریب والروح اإلسالمیةالسلطة لتحطیم جبهة التحریر الوطني، والق

یســـتند هـــذا الطـــرح علـــى أنهـــا بفعـــل مـــؤامرة خارجیـــة، بهـــدف إفشـــال : االتجـــاه الخـــامس -5

أ والغـرب عمومـا .م.اللیبیة المطروح آنـذاك وهـذا مـا لـم ترضـاه الـو-مشروع الوحدة الجزائریة

    2".محمد العربي الزبیري"و" مساعدیة"خوفا من قیام وحدة مغاربیة ثوریة، وهذا ما أكده 

وبعــــد إطالعنــــا علــــى مختلــــف المصــــادر المتناولــــة لحقیقــــة األحــــداث نقــــول أن تلــــك   

الثقافیــة الصــعبة، والتــي عرفتهــا الجزائــر فــي -الظــروف السیاســیة، االقتصــادیة واالجتماعیــة

ـــه االجتمـــاعي بشـــكل عفـــوي أو  ـــت الشـــعب الجزائـــري یعبـــر عـــن كبت ـــات، جعل فتـــرة الثمانینی

لكــــن هــــذا الطــــرح یتســــم بالنقصــــان، كونــــه لــــم یجیــــب عــــن حقیقــــة المتســــبب الفعلــــي  إرادي،

لألحــــداث، أمــــا تفســــیرات أن البــــاكس أو صــــراع المحــــافظین مــــع اإلصــــالحیین، والمــــؤامرة 

الخارجیة تعتبر تفسیرات ضعیفة، ومسـتبعدة عـن مـن كـان المتسـبب فیهـا، إال أنهـا اسـتغلت 

  .الوضع بتأجیجه وركوب موجة األحداث

ي تصورنا لحقیقة األحـداث نقـول بـأن المتسـبب الفعلـي لهـا هـم مـن داخـل السـلطة فف

ــذین اســتغلوا تــوفر بعــض تلــك الظــروف  بمعنــى أدق الشــاذلي وجماعــة الطــابور الخــامس ال

واألوضــاع المزریــة، إلشــعال فتیــل األحــداث مــن أجــل ضــمان مصــالحهم ومصــالح األیــدي 

  . هدة رئاسیة أخرى للرئیس والموجه من طرفهمالخارجیة المحركة لهم، والمرتبطة أساسا بع

إال أن بعـــض األطـــراف اســـتغلت انفـــالت األحـــداث الغیـــر المتوقعـــة، وركبـــت موجـــة 

      . األحداث سواًء بتأجیجها أو بتنظیمها على سبیل المعارضة

                                                           
 .26ص محمد تامالت، المصدر السابق،   1
  .212ص  المرجع السابق، رابح لونیسي، الجزائر في دوامة الصراع بین العسكریین والسیاسیین، 2
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  الخسائر البشریة والمادیة: المبحث األول

  : الخسائر البشریة -أوال

كانت حصیلة هـذه األحـداث جـد ثقیلـة مـن ضـحایا وجرحـى ومعتقلـین ومعـذبین، فقـد 

 500قتیــل و 150وزیــر الداخلیــة الحصـیلة الرســمیة والتــي قــدرت ب " الهــادي لخــذیري"قـدم 

م تأسـف 1988-10-10في خطابـه علـى التلفزیـون یـوم " الشاذلي"إال أن الرئیس  1جریح،

خالـــد "أمـــا الجنـــرال  2جـــریح، 1442قتیـــل و 189علـــى الخســـائر البشـــریة والتـــي قـــدرت ب 

فـــي  56قتیـــل مـــن بیـــنهم  169ففـــي مذكراتـــه ذكـــر بـــأن مصـــالحه كانـــت قـــد أحصـــت " نـــزار

یومــا مــن اإلحصــاء، ویضــیف بــأن  15العاصــمة فقــط وعــدد كبیــر مــن الجرحــى وهــذا بعــد 

  3.جریح 1221قتیل و 144الدرك الوطني كان قد أحصى 

أما فیما یخص المصادر الغیر رسمیة فقد ذكرت المصالح الطبیة والرابطة الوطنیـة   

اإلضـــــــافة إلـــــــى أالف المجـــــــروحین قتیـــــــل ب 500لحقـــــــوق اإلنســـــــان أن عـــــــدد القتلـــــــى بلـــــــغ 

 )68، ص 4الملحق رقم : أنظر( 4.والمعتقلین

حالة اعتقـال، وحسـب  3357وعن اإلعتقاالت فحسب المصادر الرسمیة فقد بلغت   

المسـؤول األول للرابطـة الجزائریـة لحقـوق " میلود براهیمي"المصادر الغیر رسمیة فقد صرح 

  5.حالة 7000التعذیب واالستنطاق تجاوزت اإلنسان بأن حاالت االعتقاالت المرفقة ب

  : الخسائر المادیة -ثانیا

ملیـار دینـار حسـب الـرئیس الشـاذلي  1.61وفیما یخص الخسائر المادیة فقد بلغـت 

في خطابه، وتمثلت في حرق وٕاتالف مقرات الحزب الواحد، المرافق العمومیـة واِالجتماعیـة 

  6.الخ...والصحیة وبعض الوزارات 

  

  

                                                           
 .65إلهام نایت سعیدي، المرجع السابق، ص  1
  .178سعید بوالشعیر، المصدر السابق، ص   2

3 Khaled nezzar, op-cit, p142. 
  .65إلهام نایت سعیدي، المرجع السابق، ص  4
 .17لمصدر السابق، ص محمد تامالت، ا 5
 .82أحمد طعیبة، المرجع السابق، ص  6
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  . النتائج السیاسیة: لثانيالمبحث ا

  :إصالحات دستوریة -أوال

  : م1976م والتعدیل الجزئي لدستور 1988نوفمبر  03استفتاء  -1

م 1988نـوفمبر  03م عن تنظیم اسـتفتاء یـوم 1988أكتوبر 12أعلنت الرئاسة في 

یعطـــي الشـــعب الكلمـــة للفصـــل فـــي اإلصـــالحات التـــي توعـــد بهـــا الـــرئیس، وقـــد تـــم صـــیاغة 

ونســـبة  %83.08فكانـــت نســـبة المشـــاركة قـــد بلغـــت  1بعیـــدا عـــن الحـــزب الواحـــد،المشـــروع 

  2.%92.27الموافقة علیه بـ 

م 1976وتضــمن هــذا التعــدیل الجزئــي إعــادة صــیاغة المــادة الخامســة مــن دســتور    

وأعطـــــت للـــــرئیس الصـــــالحیات خاصـــــة عـــــن رجوعـــــه للشـــــعب مباشـــــرة عنـــــد الضـــــرورة أي 

ن أیضـا إعـادة تنظـیم الهـرم السـلطوي وتقـدیم مشـروع كمـا تضـم 3االستفتاء أصـبح مشـروعا،

متعلق بالوظیفة التنفیذیة علـى أن یقـدم مشـروع أخـر بعـد المـؤتمر السـادس للحـزب وهـذا مـا 

  4.یدل على أن الرئیس أراد أن یدخل للمؤتمر بشكل قوي ومدعوما من الشعب

  : م1989فیفري  23دستور  -2

م تـــــم 1988دیســـــمبر  22بعــــد إعـــــادة انتخــــاب الشـــــاذلي لعهـــــدة رئاســــیة ثالثـــــة فــــي 

والنابعـــة عـــن المطالـــب الشـــعب التـــي جســـدتها أحـــداث  5اإلعـــالن عـــن إصـــالحات سیاســـیة،

م وذلك بعد استفتاء الشعب علیـه 1989فیفري  23فكان من نتائجها إقرار دستور 6أكتوبر،

الدسـتور الجدیـد فكـان یتسـم بـنقض االشـتراكیة، وموافقة هـذا األخیـر علیـه، أمـا محتـوى هـذا 

  7.وفصل الدولة عن الحزب وطبعا یقر بشرعیة األحزاب المعارضة

  

  

                                                           
 .143عبد النور ناجي، المرجع السابق، ص  1
 .70إلهام نایت سعیدي، المرجع السابق، ص  2
  .143عبد النور ناجي، المرجع السابق، ص   3
  .185سعید بو الشعیر، المصدر السابق، ص  4
 .71إلهام نایت سعیدي، المرجع السابق، ص  5
 .189سعید بو الشعیر، المصدر السابق، ص  6
 .21ص  المصدر السابق، ، مجلة التضامن،"الجزائر على مفترق الطرق"محمد األعمش،  7
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  نجد كل من 1976كانت مصادر هذا الدستور متعددة ومتنوعة فإلى جانب دستور  

  1.اإلسالم، الشرعیة الثوریة، واألنظمة البرلمانیة، الرئاسیة والفرنسیة

الحریــــات العامــــة كحریــــة التعبیــــر، التنقــــل واإلقامــــة فــــي  أقــــر هــــذا الدســــتور ضــــمان

وحق التعلیم والعمل والرعایة وفقا للمواد  45، وحق اإلضراب في المادة 39و 36المادتین 

51 ،52 ،53.2   

  :أما عن أهم األحكام والتعدیالت التي جاء بها هذا الدستور فهي كاآلتي  

  : ئیةفصل السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضا -أ

، 91إلــى  67بالنســبة للســلطة التنفیذیــة فقــد كانــت موادهــا مــن الدســتور الجدیــد مــن 

وأصـــبحت ثنائیـــة حیـــث تـــم فـــتح المجـــال لـــرئیس الحكومـــة بعـــدما كانـــت حكـــرا علـــى رئـــیس 

قــد أعطــت الــرئیس صــالحیات واســعة والتــي مــن بینهــا تعــین  74الجمهوریــة، إال أن المــادة 

فقـد منحتـه  120إلـخ، أمـا المـادة ...ء المجلس الدسـتوري كبار الموظفین في الدولة وأعضا

 71حق تقدیم االنتخابات التشریعیة، أما رئـیس الحكومـة فصـالحیاته محـدودة فـي المـادتین 

  3.والتي سیتم التطرق لها فیما بعد 81و

، منهـا أن المجلـس 128و 92وعن السلطة التشریعیة فقد ُخصصت موادها ما بین 

لهیئة الوحیدة التي تتولى التشریع وتنتخب مباشرة من قبل الشعب فـي الشعبي الوطني یعد ا

وتتــــألف مــــن غــــرفتین  98دوریــــن باألغلبیــــة المطلقــــة كــــذلك أصــــبحت ثنائیــــة وفــــق المــــادة 

عضــو والمنتخبــین بطریقــة  196المجلــس الشــعبي الــوطني ومجلــس األمــة الــذي یتكــون مــن 

  4.ویجدد نصفه كل ثالث سنوات غیر مباشرة وبالتعین من قبل الرئیس لمدة ست سنوات

حیــث أصــبحت مســتقلة  148إلــى  129أمــا الســلطة القضــائیة فتنظمهــا المــواد مــن 

  ومعتمدة على مبدأین الشرعیة والمساواة، وعزز رجاالتها بالحصانة  129حسب المادة 

  

                                                           
 .193ص سعید بو الشعیر، المصدر السابق،  1
  .72ص إلهام نایت سعیدي، المرجع السابق،  2
 .108ص أحمد طعیبة، المرجع السابق،  3
أطروحــة دكتــوراه فــي العلــوم السیاســیة  م،2010-1989ب والتــداول علــى الســلطة فــي الجزائــر األحــزاحســین مــرزود،  4

 .89ص  م2012-2011، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، 3رة، جامعة الجزائوالعالقات الدولی
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الكاملــة مــن أجــل الســیر الحســن للقضــاء وتــم أیضــا إنشــاء المجلــس األعلــى للقضــاء 

الجمهوریــة والمجلــس الدســتوري للســهر علــى تطبیــق الدســتور، والمجلــس  الــذي یرأســه رئــیس

اإلســـالمي األعلـــى لنشـــر الرحمـــة والتســـامح وترقیـــة الـــدین، والمجلـــس األعلـــى لألمـــن لتقـــدیم 

   1.اآلراء المتعلقة باألمن وهو استشاري

  :التعددیة الحزبیة والسیاسیة -ب

سیاسـي وبـذلك مـن جهـة  على حق إنشاء جمعیـات ذات طـابع 40لقد نصت المادة   

وضع حد لسیطرة الحزب الواحد ودحض ممارساته الغیر دیمقراطیة، ومن جهة أخـرى كـان 

بمثابـــة اعتـــراف الســـلطة بالمعارضـــة وبأحزابهـــا شـــرط التزامهـــا بالوحـــدة الوطنیـــة واالســـتقالل 

وســـیادة الدولـــة، حیـــث وصـــل عـــدد الجمعیـــات ذات الطـــابع السیاســـي المعـــرف بهـــا قانونیـــا 

م، أمــــا الجمعیــــات األخــــرى ذات الطــــابع 1991جمعیــــة فــــي نهایــــة  60حــــوالي ) مــــدةالمعت(

فعرفـــت الســـاحة السیاســـیة الجزائریـــة نشـــأة العدیـــد مـــن  2000،2الغیـــر سیاســـي إلـــى حـــوالي 

  3).إسالمیة، یساریة، لیبرالیة وجهویة(األحزاب السیاسیة المختلفة التوجهات

  : م1989أوت  07قانون االنتخابات  -ج

م، فـنص هـذا 1980أكتوبر  25ا القانون إللغاء قانون االنتخابات السابق ُصدر هذ

منــه، ســواًء كــان  66القــانون الجدیــد علــى أن حــق الترشــح مســموح بــه للجمیــع طبقــا للمــادة 

هذا الترشـح باسـم جمعیـة ذات طـابع سیاسـي أو ترشـح حـر، أمـا بالنسـبة لـنمط االقتـراع فقـد 

 61األغلبیــة النســبیة وهــذا حســب مــا جــاء فــي المــادة جمــع بــین نظــامین األغلبیــة المطلقــة و 

منــــه، كمــــا أعطــــى هــــذا القــــانون الحــــق للمرشــــحین وممثلــــیهم للمشــــاركة فــــي عملیــــة الفــــرز 

منـــه، وهـــذا كلـــه جســد فـــي االنتخابـــات البلدیـــة  49وحضــور التصـــویت، كمـــا نصـــت المــادة 

  4.م1991م واالنتخابات التشریعیة دیسمبر 1990جوان 

  

  

                                                           
  .75 -74إلهام نایت السعیدي، المرجع السابق، ص ص  1
 .200ص سعید بو الشعیر، المصدر السابق،   2
 .75ص هام نایت سعیدي، المرجع السابق إل 3
 .242ص مصطفى بلعور، المرجع السابق،  4
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    : م1990أفریل  03 قانون اإلعالم -د

  جاء هذا القانون كنتیجة لإلصالحات الدستوریة فعرف قطاع اإلعالم واالتصال

مـادة  160فتضـمن هـذا القـانون  1تحوال جذریا بعدما كان محتكرا من قبل السلطة والحـزب،

واعتــرف  02أبــواب، فــأعطى الحــق فــي حریــة التعبیــر والــرأي طبقــا للمــادة  9موزعــة علــى 

وأجهــزة إعالمیــة منشــأة مــن طــرف الهیئــات واألشــخاص، إلــى جانــب وجــود بوجــود عنــاوین 

، كما ضمن للصحفي الحق في الوصول إلى الخبر 14قطاع إعالمي عمومي وفقا للمادة 

، وتــم كــذلك تأســیس المجلــس األعلــى لإلعــالم كهیئــة مســتقلة تهــتم لضــبط 28حســب المــادة 

   2.عوتنظیم القطاع، وللسهر على ضمان حیاد أجهزة القطا

 elالنهــــــار، العقیــــــدة،(وبفضــــــل هــــــذا القــــــانون أیضـــــــا ظهــــــرت إصــــــدارات جدیـــــــدة 

watan...والصــــحف ) إلــــخ... الخبــــر، الســــالم، الجزائــــر الیــــوم ( وصــــحف خاصــــة ) الــــخ

، وتـم تحویـل كـل الصــحف العامـة إلـى شـركات مســاهمة )إلــخ... المنقـذ، النهضـة (الحزبیـة 

  3.ایةذات مسؤولیة محدودة تراقبها تلقائیا لجان وص

  :اإلصالحات التنظیمیة -ثانیا

  : على مستوى الحزب -1

ــــالحزب  ــــة ب ــــة مســــؤول األمان ــــر بعــــض المســــؤولین كتنحی محمــــد "شــــهد الحــــزب تغیی

م، 1988أكتــوبر  29فــي " عبــد الحمیــد مهــري"الــذي خلفــه اإلصــالحي " الشــریف مســاعدیة

كمـا عـرف 4ب،وتبعه مجموعـة مـن المحـافظین دون الخضـوع إلجـراءات قانونیـة داخـل الحـز 

أیضــا إعــادة تشــكیل اللجنــة المركزیــة والمكتــب السیاســي جدیــدین للحــزب واللــذان قــد شــهدا 

تغییـرا جـذریا وذلـك النسـحاب كـل مـن الــرئیس الشـاذلي مـن رئاسـة الحـزب ومولـود حمــروش 

   5مع جمیع وزرائه من المكتب السیاسي للجبهة وذلك للتفرغ ألداء المهام التنفیذیة،

                                                           
 .243ص مصطفى بلعور، المرجع السابق،  1
 .111ص أحمد طعیبة، المرجع السابق،  2
 .151-150عبد النور ناجي، المرجع السابق، ص ص  3
 .222ص مصطفى بلعور، المرجع السابق،  4
 .223المرجع نفسه، ص  5
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مرجعیـــة فـــي اتخـــاذ القـــرارات الحاســـمة وخاصـــة بعـــد التعـــدیالت وأصـــبحت الجهـــة ال

الدســـتوریة هـــي لجنـــة اإلصـــالحات المتواجـــدة بالرئاســـة بـــدال عـــن الحـــزب الواحـــد، وتالشـــت 

  1.سلطته في إعداد المشاریع التنمویة وتحدید السیاسیات العامة

   :على مستوى الجیش -2

العمـــل السیاســـي علـــى شـــهدت هـــذه المؤسســـة مجموعـــة مـــن التغیـــرات أبرزهـــا حظـــر 

الجیش وتحدید مهامه في الحفاظ على الوحـدة الوطنیـة والمكاسـب الدیمقراطیـة، كمـا عرفـت 

رئیســا لألركــان " خالــد نــزار"عــدة تغییــرات علــى مســتوى المناصــب حیــث تــم تعیــین الجنــرال 

مســـؤول الجهـــاز العســـكري " لكحـــل عیـــاط مجـــذوب"واســـتبعاد  2،"عبـــد اهللا بلهوشـــات"خلفـــا لــــ

الـــذي كـــان رئیســـا لـــدائرة الـــدفاع واألمـــن الخـــارجي " محمـــد مـــدین"ي محلـــه الجنـــرال وعـــین فـــ

  3.قائدا للقوات البریة" الیامین زروال"بالرئاسة، عیین الجنرال 

  : على مستوى الحكومة -3

منصــب رئاســة الحكومــة بعــد إقالــة  4كانــت بدایــة التغیــرات باســتالم قاصــدي مربــاح

وزیـــرا أغلـــبهم وزراء  22م ضـــمت 1989نـــوفمبر  9ي وذلـــك فـــ 5"عبـــد الحمیـــد اإلبراهیمـــي"

جــــدد وعرفــــت بحكومــــة المیــــدان نظــــرا لنشــــاط أعضــــائها وتقــــربهم مــــن المــــواطنین لمعرفــــة 

شــهور أیــن مــا تــم إقالــة قاصــدي لعــدم قدرتــه فــي الــتحكم  10مشــاكلهم، واســتمرت فــي قرابــة 

  في " حمروش مولود"لتأتي بعدها حكومة  6في األوضاع والشروع في تطبیق اإلصالحات،

  

                                                           
 .245ص ر بوحوش، المصدر السابق، عما 1
  .28ص محمد تامالت، المصدر السابق،  2
 .225مصطفى بلعور، المرجع السابق، ص  3
م ببنــي ینــي فــي تیــزي وزو، كــان مجاهــدا، فرئیســا لجهــاز المخــابرات العســكریة فــي 1938مــن موالیــد : قاصــدي مربــاح 4

م، وتقلــد عــدة وزارات وهــي وزارة الصــناعة 1981م إلــى 1979عهــد بومــدین، ثــم امینــا عامــا لــوزارة الــدفاع الــوطني مــن 

م، 1989إلــى غایــة ســبتمبر  1988الثقیلــة، وزارة الفالحــة، وزارة الصــحة، ثــم عــین رئیســا للحكومــة بعــد أحــداث أكتــوبر 

 )124ص بنجامین ستورا، المصدر السابق، : ینظر(م 1993اغتیل في أوت 
 .203ص عبد الحمید اإلبراهیمي، المصدر السابق،  5
 .225ص مصطفى بلعور، المرجع السابق،  6
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وزیرا أیضـا، وعرفـت باسـم حكومـة الملفـات حیـث  22م، ضمت 1989سبتمبر  10

    1.عملت طوال األشهر األولى على تسریع وتیرة اإلصالحات السیاسیة واالقتصادیة

  . النتائج االقتصادیة: المبحث الثالث

  : االتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي -1

ـــ ـــدیون الت مالییـــر عـــام  7ي كانـــت الجزائـــر تتخـــبط فیهـــا والتـــي بلغـــت جـــراء عبـــئ ال

م طالبتًـــا منـــه تقـــدیم 1989لصـــندوق النقـــد الـــدولي فـــي مـــارس  -الجزائـــر–م، لجـــأت 1989

القــروض والمســاعدات المیســرة لســد العجــز الخــارجي فــي العمــالت األجنبیــة مقابــل االلتــزام 

م وذلـك الســتكمال 1991وان كمـا تـم االتفـاق الثــاني فـي جـ 2بشـروط صـندوق النقـد الــدولي،

تطبیق برامج التعدیل في معظم المجاالت، أما بالنسبة للبنك الدولي فكان االتفـاق معـه فـي 

   3.م1991م تدعم فیه طرح الصندوق، وتبعه اتفاق في جوان 1989سبتمبر

   :قانون النقد والقرض -2

والقطاعـــات بعـــد أحـــداث أكتـــوبر تـــم إلغـــاء القـــوانین الخاصـــة باســـتقاللیة المؤسســـات 

وذلــك لكونهــا غیــر قــادرة علــى مواجهــة متطلبــات التغیــرات الحاصــلة فاســتبدلت بقــانون النقــد 

والـــــذي تمیـــــز بخاصـــــیتین ففـــــي  4م،1990أفریـــــل  14الصـــــادر بتـــــاریخ  10-90والقـــــرض 

المجـــال المـــالي یتمثـــل فـــي التـــرخیص بفـــتح فـــروع للبنـــوك والمؤسســـات المالیـــة األجنبیـــة فـــي 

البالد األجنبیة بالمثل بالنسبة للشركات الوطنیة والرعایا الجزائـریین،  الجزائر شرط أن تقابل

ـــل رؤوس  ـــم التـــرخیص لغیـــر المقیمـــین والمقیمـــین بتحوی ـــد ت أمـــا فـــي المجـــال االســـتثماري فق

األمــوال بــین الجزائــر والخــارج لتمویــل المشــاریع االقتصــادیة بهــدف تحدیــد العالقــة الجدیــدة 

شـــجیع االســـتثمار األجنبـــي ومنـــه للمســـاهمة فـــي تـــرویج لحركـــة رأس المـــال مـــع الخـــارج ولت

     5.حركة التنمیة

  

                                                           
 .226ص مصطفى بلعور، المرجع السابق،  1
 . 181ص ت،  ، د01شمال إفریقیا، عدد اقتصادیات، مجلة "في الجزائر االقتصاديسیاسات التحریر "علي بطاهر،  2
 .182ص المرجع نفسه،  3
 .122ص نعیمة زیرمي، المرجع السابق،  4
 .79ص عیدي، المرجع السابق، إلهام نایت س  5
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  : االستمراریة في عملیة تحریر التجارة الخارجیة -3

قامـــت بهـــا الحكومـــة بشـــكل واســـع رغـــم العوائـــق الغیـــر تعریفیـــة مـــع الجمـــارك، وهـــذا 

ارة مـع الذي أعطى مرونة أكثر في مجال التج 29-88البرنامج بدأ بشكل تدریجي بقانون 

م الـــذي ســـمح بــاللجوء إلـــى الوســـطاء 1990الخــارج بواســـطة قــانون المالیـــة التكمیلـــي لســنة 

  1.للمعامالت مع الخارج ورفع القیود المتعلقة بالعمالت األجنبیة وتجارة االستیراد

  : الخوصصة -4

تعــرف بأنهــا نقــل ملكیــة جــزء أو كــل رأســمال شــركة مــن القطــاع العــام إلــى القطــاع 

تحریــر الســوق والمبــادرات الفردیــة وترقیــة المنافســة وهــي تعمــل علــى التقلیــل الخــاص بهــدف 

من سیطرة القطاع العام، فالقطاع الخاص في الجزائر ال یعكس صورة القطاع الفعـال ألنـه 

ومــن أســالیب الخوصصــة فــي الجزائــر نجــد مــن جهــة بیــع  2دائمــا یــأتي بعــد القطــاع العــام،

ا لالكتتـــاب العـــام فـــي األســـواق المالیـــة أو عـــن المؤسســـات العامـــة للخـــواص بطـــرح أســـهمه

طریــــق التفــــاوض مــــع بعــــض المســــتثمرین، وتحویــــل أجــــور بعــــض العمــــال اإلداریــــین إلــــى 

مســـاهمات أو مقایضـــة هـــذه المؤسســـات بالـــدیون الخارجیـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى عـــن طریـــق 

   3.التأجیر الطویل المدى لألصول التي تملكها الدولة في القطاع الخاص

  : القطاع الفالحيإصالح  -5

بعد الوضعیة المزریة التي عان منها القطاع  جـراء اإلهمـال، جـاءت القـوانین لتعیـد 

م المتضــمن لكیفیــة 1987دیســمبر  08الصــادر فــي  19-87تنظیمــه فبعــد إصــدار قــانون 

م والقاضــــي 1990نــــوفمبر  18فــــي  25-90اســــتغالل األراضــــي الفالحیــــة جــــاء القــــانون 

والـذي 4ثل أساسا في إعـادة األراضـي الفالحیـة ألصـحابها األصـلیین،بالتوجه العقاري والمتم

  ألغى مرسوم الثورة الزراعیة فأصبح المنتجون هم الذین یقررون إنشاء تعاونیات وبرامج 

                                                           
 .196ص على بطاهر، المرجع السابق،  1
 .122نعیمة زیرمي، المرجع السابق، ص  2
  .123ص المرجع نفسه،  3
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النشــاط، وكیفیــة التوزیــع التــي تناســبهم، كمــا قــررت الدولــة إقامــة المــزارع النموذجیــة 

وفتحـــت المجـــال للقـــروض ) إلـــخ... الســـاللة البـــذور، الغـــرس، ( لمضـــاعفة عوامـــل اإلنتـــاج 

   1.الفالحیة

  : Programme  Générale  d'Exportationالبرنامج اإلجمالي للصادرات  -6

م وذلــك بعــد ســن قــوانین عدیــدة 1989-1988مــابین ) P.G.E(قامــت الدولــة بالـــ        

لدولــة فقــد مــن اجــل ترقیــة الصــادرات خــارج المحروقــات، لكــن رغــم هــذا التشــجیع مــن قبــل ا

م إذ بلغــت 1990م إال أنهــا ارتفعــت عــام 1989عرفــت الصــادرات الجزائریــة تناقصــا عــام 

  2.ملیون دوالر 10934حوالي 

  :إضافة إلى إصالحات اقتصادیة تنظیمیة أخرى أبرزها  

تعطیــل القــوانین القاضــیة بإعــادة هیكلــة المؤسســات واســتقاللیتها وذلــك لكونهــا غیــر قــادرة  -

  .لبات التغیرات الحاصلة ومكلفة لخزینة الدولةعلى مواجهة متط

  .تعدیل سیاسیة المیزانیة وهذا للسیطرة على عجزها، ومنه لرفع مستوى اإلنتاجیة -

  تحریر األسعار وذلك من خالل سنوات التسویة االقتصادیة وبمراجعة قانون األسعار -

  3.وأسعار حرة الذي قسمت بفضله إلى نوعین، أسعار خاضعة إلدارة الدولة 89-12 

  إنعكاسات األحداث: المبحث الرابع

  :سیاسیا -أوال

  : تعاقب الحكومات وعدم استقرارها -1

ثــم حكومــة ) م1989ســبتمبر-م1988نــوفمبر " (قاصــدي مربــاح"بدایــة مــن حكومــة 

جــوان " (ســید أحمــد غزالــي"، فحكومــة )م1991جــوان -م1989ســبتمبر " (مولــود حمــروش"

) م1993أوت -م1992جویلیــة " (بلعیــد عبــد الســالم"مــة ، وحكو )م1992جویلیــة -م1991

وذلك في فترة زمنیة قصـیرة ونظـرا ) م1994أفریل -م1993سبتمبر " (رضا مالك"وحكومة 

  4.للظروف المنیة والضغوطات السیاسیة الصعبة

                                                           
 .115أحمد طعیبة، المرجع السابق، ص  1
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  : الفراغ الرئاسي والمجلس األعلى للدولة -2

 -1991دیسـمبر (قصـیرة  شهد هذا المنصب شغورا وتعاقبا للرؤساء فـي مـدة زمنیـة

م، لیــأتي بعــده 1992جــانفي  11المســتقیل فــي " الشــاذلي بــن جدیــد"بــدأ بـــ ) م1999أفریــل 

ـــال  ـــي "و) م1992جـــوان  29 –جـــانفي  16" (محمـــد بوضـــیاف"كـــال مـــن الـــرئیس المغت عل

الیــامین "ثــم ) م1994جــانفي  -م 1992جویلیــة (فــي إطــار المجلــس األعلــى للدولــة " كــافي

ســنته األولـى كانــت فـي إطــار المجلـس األعلــى  –) م1999 -م1994نفي جـا 31" (زروال

     1).یومنا هذا -م1999أفریل " ( عبد العزیز بوتفلیقة"للدولة، وأخیرًا 

  : المسیرات والمظاهرات السیاسیة واإلضرابات -3

شـــهدت الجزائـــر العاصـــمة خاصـــة مـــع مطلـــع التســـعینات تجمعـــات ومســـیرات كبـــرى 

م، 1990جمــــع النســــوي أمــــام المجلــــس الشــــعبي الــــوطني فــــي جــــانفي والتــــي مــــن أبرزهــــا الت

أفریــل ثــم  20جـانفي مــن نفـس الســنة، وتجمـع الفــیس فـي  20والحركـة الثقافیــة البربریـة فــي 

مـــاي، وتجمـــع  17مـــاي، و تجمـــع جبهــة التحریـــر الـــوطني فـــي  10تجمــع الدیمقراطیـــة فـــي 

 25إضرابات الفیس بدایة مـن  ماي، أما اإلضرابات فكانت 31جبهة القوى اإلشتراكیة في 

الـــذي تبعتـــه عـــدة اشـــتباكات بـــین قـــوات األمـــن ومناضـــلیها  2م،1991جـــوان  07مـــاي إلـــى 

مخلفـة بــذلك عــدد مــن القتلـى والجرحــى لــیعلن الــرئیس بعــد ذلـك حالــة الحصــار عبــر الــوطن 

  3.أشهر 4م لمدة 1991جوان  05في 

   :تعطیل المسار االنتخابي وتبعاته -4

" الجبهــة اإلســالمیة لإلنقــاذ"ور األول مــن االنتخابــات التشــریعیة وفــوز بعــد إجــراء الــد

والتـیقن بالحصـول علـى األغلبیـة فـي الـدور الثـاني، تعالـت ) مقعـد 188(باألغلبیة الساحقة 

األصوات داخـل وخـارج السـلطة إللغـاء هـذه االنتخابـات، وهنـا فـوجئ الشـعب بخبـر اسـتقالة 

كحجـــة قانونیـــة إلبطـــال االنتخابـــات مـــن  –م 1992جـــانفي  11الـــرئیس مـــن منصـــبه یـــوم 

                                                           
 .227ص المرجع السابق، أحمد طعیبة،  1
 .19أحمیدة عیاشي، المصدر السابق، ص   2
 .20المصدر نفسه، ص   3
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، فتم علـى أثرهـا إلغـاء نتـائج الـدور األول، )71، ص 7الملحق رقم : أنظر(-طرف الجیش

  )69، ص 5الملحق رقم : أنظر( 1.وبدایة مرحلة العنف والإلستقرار

  ): العشریة السوداء( الحرب األهلیة  -5

لإلنقاذ ومحاولة الحكومة فیمـا بعـد  أدى االنقالب السیاسي وحظر الجبهة اإلسالمیة

الحركـــة اإلســـالمیة المســـلحة، الجـــیش اإلســـالمي (تفكیـــك الجماعـــات اإلســـالمیة المتطرفـــة 

وتصــــدي هــــذه ) لإلنقــــاذ، الجماعــــة اإلســــالمیة المســــلحة والجماعــــة الســــلفیة للــــدعوة والقتــــال

إلســـالمیة األخیـــرة لهـــا، إلـــى مواجهـــات عنیفـــة ودامیـــة بـــین قـــوات األمـــن وهـــذه الجماعـــات ا

   2.امتدت طوال عقد من الزمن

وجدیر بالذكر أن قوات األمن كانت قد اسـتحدثت قـوات شـعبیة لمسـاعدتها فـي ذلـك 

علــى غــرار المیلیشــیات والــدفاع الــذاتي أغلــبهم كــانوا مــن أقــارب الضــحایا، فعرفــت الجزائــر 

اصـدي م، ق1992الرئیس محمـد بوضـیاف (موجة من االغتیاالت التي طالت رجال الدولة 

ـــاح  ـــین، حتـــى ) م1993مرب ـــانین واإلعالمی والشـــرطة والجـــیش، ومـــن بعـــدهم المفكـــرین والفن

قیـــادیي الحركـــات اإلســـالمیة،  وعرفـــت أیضـــا سلســـلة مـــن التفجیـــرات أهمهـــا داخـــل الجزائـــر 

جویلیــة  16م وتفجیــر میتــرو بــاریس فــي 1992أوت  26تفجیــر مطــار هــواري بومــدین فــي 

" الـرایس"و" بـن طلحـة"حتها مجموعة من المجـازر أعنفهـا م خارج الجزائر، كما اكتس1995

م إضـــــافة إلـــــى موجـــــة مـــــن االعتقـــــاالت والهجـــــرة الداخلیـــــة 1997عـــــام " مقبـــــرة مســـــتغانم"و

   3.والخارجیة

، ص 6الملحـق رقـم : أنظـر(األشـد دمویـة " الـرئیس الیـامین زروال"فكانت فترة حكم 

ج من األزمة وتمثلت فـي لقـاء رومـا أو ؛ إال أنها شهدت أولى المبادرات السلمیة للخرو )70

  أحزاب سیاسیة جزائریة، ثم تبعتها مبادرة  6م حضرته 1994في " بالعقد الوطني"ما عرف 

                                                           
 .112ص إلهام نایت سعیدي، المرجع السابق،  1
، جـــانفي 07صـــالحة الوطنیـــة، أوراق كـــارینغي، عـــدد الفتنـــة األهلیـــة والم: رشـــید تلمســـاني، الجزائـــر فـــي عهـــد بوتفلیقـــة  2

  . 4ص م، 2008
ـــــاة  3 ـــــار"، JALYSTVقن ـــــر ســـــنوات الن :watch?v=7gBe5Ag-www.youtube.com--https-، 2ج ، "الجزائ

2wlم2017-03-10: ، تاریخ المشاهدة.  
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قـانون الرحمـة، والتـي قللـت "في نفس السـنة عـرف بــ " زروال"أخرى من قبل الرئیس 

زیــــز الـــرئیس عبـــد الع"مـــن العنـــف لفتـــرة ثـــم عـــاودت الظهـــور واشـــتدت إلـــى غایـــة انتخـــاب 

  1.م وٕاعالنه لقانون الوئام المدني1999أفریل  15في " بوتفلیقة

قتیــل وفــي مصــادر أخــرى  200.000فكانــت حصــیلة هــذه العشــریة الحمــراء حــوالي 

ألــــف مهــــاجر مــــابین الهجــــرة  600قتیــــل، وحــــوالي ملیــــون كضــــحایا العنــــف، و 150.000

ملیــون مشــرد، وآالف مفقــود، و  10.000و 7000إضــافة إلــى مــابین  2الداخلیــة والخارجیــة،

ـــین فـــي الصـــحاري  فحســـب ) معـــتقالت رقـــان(النســـاء المغتصـــبات واألرامـــل، وآالف المعتقل

معتقـــل أمـــا حســـب الفـــیس فقـــد وصـــلت إلـــى  5000وصـــل عـــدد المعتقلـــین " علـــي هـــارون"

  )72-71، ص ص 9-8الملحقین رقم : أنظر( 3.معتقل 14.000

   :اقتصادیا -ثانیا

مـن حصـیلة الصـادرات ومنـه  %80ارجیة التي أصبحت تلتهم تزاید أزمة المدیونیة الخ -1

  .م1993ملیار دوالر عام  9.05تدهور شروط خدمة الدین التي وصلت ألكثر من 

بعـد  %0.3م إلـى 2000التذبذب في نسبة التضخم حیث عرف انخفاضـا وصـل عـام  -2

  4.م1992عام  %31م وقبلها 1995سنة  %30ما كان 

  شركة كانت من بینها شركة واحدة  5700م ب 1992ام قدرت الشركات الخاصة ع -3

  

عامـل  20-01شـركة كانـت تشـغل مـابین  4700عامـل، بینهـا  500فقط تشغل أكثر مـن 

  5.فقط، كما تدل اإلحصائیات على أن أغلب العمال األجراء كانوا موسمیین

  

  

                                                           
:v=un-watch?-m.youtube.com--http-8-، 2ج ، العســـكریتاریا مـــن یحكـــم مـــن؟، قنـــاة الشـــروق اإلخباریـــة 1

2htZPOم2017مارس  05: ، تاریخ المشاهدة.  
  .257ص عبد الحمید اإلبراهیمي، المصدر السابق،  2
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 .209ص ر، المرجع السابق، علي بطاه 4
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إضـافة عزوف المستثمرین عن السوق الجزائریـة وذلـك لألوضـاع األمنیـة فـي الجزائـر،  -4

إلى صعوبة الحصول على التمویل الخارجي فبطـأت خطـى اإلصـالحات الهیكلیـة وألغیـت، 

ومن جهة أخرى انخفض معدل نسبة االستثمارات الحكومیة وذلك ألعباء خدمـة الـدین إلـى 

  1992.1عام  %80إجمالي الصادرات 

ار عــرف القطــاع الفالحــي هــو األخــر ركــودا رغــم اإلصــالحات التــي انحرفــت عــن مســ -5

تطبیقها، وذلك لكون القطاع لم یتم تسیره مـن طـرف الكفـاءات بـل یسـیر مـن قبـل أشـخاص 

    2.ال صلة لهم بالفالحة، فعجزت عن تحقیق االكتفاء الذاتي وزاد الوضع سواءً 

مــــن النــــاتج الــــداخلي اإلجمــــالي فــــي بدایــــة  %8.7تحــــول عجــــز المیزانیــــة والمقــــدر بـــــ  -6

  .م1997في عام  %2.40قدره اإلصالح إلى فائض في المیزانیة 

م 2001ملیـار دوالر عـام  8زیادة نسبة االحتیاطي النقـدي مـن العمـالت األجنبیـة إلـى  -7

  3.م1993م إلى 1986ملیار دوالر من سنوات  2بعدما لم یتجاوز 

  : ِاجتماعیا -ثالثا

م لیرتفــع فیمــا 1992عــام  %23.8اإلرتفــاع المتواصــل فــي نســب البطالــة حیــث بلغــت  -1

 80.000، فــتم تســجیل )72، ص 10الملحــق رقــم : انظــر(م 1997عــام  27.9إلــى  بعــد

من العدد اإلجمالي من البطـالین  %15م و1998بطال من أصحاب الشهادات العلیا عام 

هــــم أربــــاب أســــرة وهــــذا بســــبب أزمــــة التشــــغیل، ضــــف لــــذلك التســــریحات حیــــث بلــــغ عــــدد 

علـــى التقاعـــد  39.000اليعامـــل أحیـــل حـــو  213.000المســـرحین مـــن القطـــاع العمـــومي 

  4.المسبق بسبب اإلضرابات

مهــاجر وخاصـــة مــن الریـــف  60.000الهجــرة الخارجیـــة و الداخلیــة التـــي بلغــت ككـــل  -2

  إلى المدینة بحثا عن األمن، مما أدى لفقدان الكثیر من األسر لمنازلهم وممتلكاتهم 

  

  

                                                           
 .149نعیمة زیرمي، المرجع السابق، ص   1
 .217أحمد طعیبة، المرجع السابق، ص   2
 .209علي بطاهر، المرجع السابق، ص  3
، الماجســتیرلنیــل شــهادة ، مــذكرة )م2002-1992(السیاســیة الخارجیــة الفرنســیة الجدیــدة اتجــاه الجزائــر  منیــرة بلعیــد،  4

 . 64-63م، ص ص 2006-م2005كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، 
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  . وهذا ماساهم في تفاقم أزمة السكن المتضاعفة من أساسه

  فاع سن الزواج عند الرجال والنساء بفعل الظروف اِالجتماعیة بالمقابل ارتفاع فيإرت -3

  1.معدالت الطالق بسبب ما عرف بحقوق وحریة المرأة

اســتغالل منــابر المســاجد للتــرویج ألفكــار سیاســیة حزبیــة ذات التوجــه اإلســالمي وفــق  -4

ظیفتــــــه الدینیــــــة غطــــــاء دینــــــي فلقیــــــت اســــــتجابة شــــــعبیة كبیــــــرة، وأصــــــبح المســــــجد یــــــؤدي و 

م 1992والتضامنیة، مما أدى بالسلطات إلى تضـییق الخنـاق وٕاغـالق أبـواب المسـاجد مـن 

م وكذا تحدید محتـوى الخطـب الدینیـة واعتقـال العدیـد مـن األئمـة وتبـدیلهم بأئمـة 1993إلى 

  2.موالین للنظام ال یخرجون عن الحاكم

ة بفعــــل مــــا طــــرأ علــــى الحیــــاة اضــــطراب عــــادات وتقالیــــد المجتمــــع وممارســــاته الثقافیــــ -5

  .اِالجتماعیة

تضــاعف القضــایا المطروحــة علــى العدالــة بفعــل الجــرائم وتفــاقم األوضــاع  المعیشــیة،  -6

  3.غیاب الوقایة وانتهاز فرصة غیاب السلطة النتهاك حقوق الغیر

خاصــة ذات البعــد -تزایــد موجــة االحتجاجــات، المســیرات، اإلضــرابات واإلعتصــامات  -7

   4.إلخ...على الالمساواة اِالجتماعیة وتفشي الرشوة والفساد  -الدیني

ــــدیني واِالجتمــــاعي مــــن خــــالل فهــــم الجمــــاهیر لألوضــــاع  -8 تنــــامي الــــوعي السیاســــي وال

واألحداث وتحلیلها، ضف لذلك ظهور المشاریع اِالجتماعیة في الخطابات السیاسیة كدلیل 

  5.على االختیارات السیاسیة

  : ثقافیا -رابعا

  مدرسة 600(ضطراب حركة التعلیم والتكوین جراء حرق المؤسسات التعلیمیة ا -1

  

  

                                                           
، 10، مجلــة الواحــات للبحــوث والدراســات، العــدد "مالمــح التحــول اِالجتمــاعي فــي الجزائــر التعددیــة"مختــار منصــوري،  1

 .205ص م، 2010
 .163ص خلیدة البشاري، المرجع السابق،  2
 .210-205لمرجع السابق، ص ص مختار منصوري، ا 3
 .185عثمان حادي، المرجع السابق، ص   4
  .209مختار منصوري، المرجع السابق، ص  5
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  1.مما زاد في نسبة التسرب المدرسي) محروقة

 %31.1م، فكانت نسبتها عند الـذكور 1990عام  %42.40إرتفاع نسبة األمیة إلى  -2

ســنة، وذلــك مــا یرجــع بســبب تعطــل  15عنــد اإلنــاث مــن مجمــوع األمــین فــوق  %53.1و

   2.ع التنمیة اِالجتماعیة، واالنشغال بالممارسة السیاسیةمشاری

الصـــراع الثقـــافي الحاصـــل جـــراء الهجـــرة الداخلیـــة وصـــعوبة التكیـــف والتعـــاطي بالنســـبة  -3

  ).ثقافة المدن(لسكان األریاف مع الثقافة الجدیدة علیهم 

للغـة العربیـة، إنتشار الجمعیات الثقافیـة والتـي مـن أهمهـا الجمعیـة العربیـة للـدفاع عـن ا -4

الحركة العربیة الجزائریة، الحركة الثقافیة البربریة والتي واصلت في تقسیم الثقافـة الجزائریـة 

  3.بین العربیة واألمازیغیة ومنه إلى تفاقم أزمة الهویة

فــرض الجماعــات اإلســالمیة المســلحة مقاطعــة األنشــطة الثقافیــة وخاصــة فــي المــدارس  -5

   4.یاضة، وكذا عدم االختالطفمنها صفوف الموسیقى والر 

وِاستنادا إلى ما سبق من معطیـات ومعلومـات نقـول بـأن لهـذه األحـداث نتـائج عـدة،   

وعلـــى غـــرار الخســـائر البشـــریة والمادیـــة الكبیــــرة نجـــد أیضـــا اإلصـــالحات كنتـــائج سیاســــیة 

واقتصادیة، والتي كانت موجه أساسا للمجـالین السیاسـي واالقتصـادي، ومتجاهلـة بـذلك كـل 

المجــــاالت األخــــرى خاصــــة اِالجتماعیــــة والثقافیــــة منهــــا واللــــذان مســــا الشــــعب مباشــــرة قبــــل 

األحـــداث وكانـــا مـــن المتســـببین فیهـــا، كمـــا أنهـــا كانـــت ظاهریـــة أكثـــر مـــن جوهریـــة، فمعظـــم 

اإلصـــالحات لـــم یطبـــق مضـــمونها وٕان طبقـــت حـــرف مســـارها، وأبـــرز دلیـــل علـــى ذلـــك هـــي 

والمتمیـزة بسـلبیاتها الكبیـرة رغـم االیجابیـات القلیلـة،  االنعكاسات التـي عرفتهـا كـل المجـاالت

ســــنة مــــن  30إال أن هــــذه النتــــائج واالنعكاســــات كــــان مــــن شــــئنها أن تجعــــل الجزائــــر تفقــــد 

  .تطورها

                                                           
، الملتقـى الـوطني األول حـول "المجتمع المدني والتحول الـدیمقراطي فـي الجزائـر"عبد الرحمان برقوق وصونیا العیدي،  1

  .98ص ، ت د: التحول الدیمقراطي في الجزائر، جامعة بسكرة
 .201ص مختار منصوري، المرجع السابق،   2
 .98ص عبد الرحمان برقوق وصونیا العیدي، المرجع السابق،   3
  .، المرجع السابقJALYS TVقناة   4
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 05أحــداث " فــي األخیــر، ومــن خــالل معالجتنــا لموضــوع دراســتنا هــذه والمعنونــة بـــ   

توصـــلنا إلـــى مجموعـــة مـــن االســـتنتاجات "-النتـــائجقـــراءة فـــي األســـباب و  –م 1988أكتـــوبر 

  :الهامة التي تدور حول اشكالیة البحث، والتي یمكن عرضها فیما یلي

م تعتبــر انتفاضــة شــعبیة عارمــة شــهدها الشــارع الجزائــري 1988أكتــوبر  05إن أحــداث  -

  .عموما والعاصمي خصوصا

م أوضـــاعا داخلیـــة 1978عـــام " هـــواري بومـــدین"لقـــد عاشـــت الجزائـــر بعـــد وفـــاة الـــرئیس  -

صعبة، تمثلت في االضطرابات والصـراعات داخـل الحـزب الواحـد، وكـذا أزمـة الهویـة التـي 

  .مست المجتمع، واتساع رقعة المعارضة التي تجسدت مظاهرها في العدید من األحداث

شهد العالم في نهایة سبعینیات القرن الماضي عدة تغیرات وأزمـات سـواًء سیاسـیة كانـت  -

  .قتصادیة، كان من شأنها التأثیر على الجزائر في شتى جوانب الحیاةأم ا

یعتبــر كــل مــن االحتكــار السیاســي الــذي مارســته الســلطة فــي الجزائــر، وخطــاب الشــاذلي  -

، وكذا انعكاسات األوضاع الدولیـة علـى "دیكارت"م، وقضیة ثانویة 1988سبتمبر  19في 

  .التعجیل بانفجار الشارع في تلك الفترةالجزائر من األسباب البارزة التي أدت إلى 

م، وســوء التســییر االقتصــادي مــن قبــل النظــام مــن األســباب 1986تعــد األزمــة البترولیــة  -

  .الفاعلة في بروز أزمة اقتصادیة جزائریة حادة

انعكــس الوضــع االقتصـــادي المــزري علــى الحیـــاة االجتماعیــة فــي الجزائـــر وذلــك بخلقـــه  -

إلخ، والتي أرقت المجتمـع، كمـا أثـر أیضـا علـى الجانـب ... السكن، لعدة أزمات كالبطالة و 

  .الثقافي بخلقه لمشكالت وأزمات كأزمة الهویة واألمیة

امتازت األحداث بطابعها العنیف، والتخریبي لألمـالك العمومیـة التابعـة للسـلطة والحـزب  -

دوء الــذي فرضــته حالــة الواحــد وهــذا فــي مرحلتهــا األولــى، أمــا المرحلــة الثانیــة فامتــازت بالهــ

ـــة بعـــض التیـــارات السیاســـیة المعارضـــة اســـتغالل الوضـــع وركـــوب  الحصـــار وكـــذلك محاول

  .موجة األحداث سواًء بتأطیرها أو بتأجیجها

تعــددت واختلفــت التفســیراتالمقدمة لهــذه األحــداث والمتســبب الفعلــي فیهــا مــابین التفســیر  -

  .ها وهو التفسیر الراجح في رأینا الشخصيالقائل بعفویتها، والتفسیر الذاهب إلى افتعال
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مــن أهــم النتــائج التــي أحــدثتها انتفاضــةأكتوبر هــي ســقوط العدیــد مــن الضــحایا والجرحــى  -

والذین أغلبهم كانوا مـن الشـباب حیـث وصـل حسـب الجهـات الرسـمیة والغیـر رسـمیة مـابین 

م علـــى حصـــیلة قتیـــل، وهـــذا مـــا یبـــرز محـــاوالت النظـــام الفاشـــلة فـــي التعتـــی 500إلــى  144

  .األحداث

م وفــتح المجـــال أمــام الجمعیــات السیاســیة وحریـــة 1989فیفــري  23إن االقــرار بدســتور  -

  .اإلعالم كانت من أهم اإلصالحات التي عرفها مسار التحول الدیمقراطي بالجزائر

م 1988أكتــوبر  05إن االصــالحات االقتصــادیة واللیبرالیــة التــي تمخضــت عــن أحــداث  -

ومــاحول ضـرورة ادخـال الجزائــر فـي اقتصـاد الســوق بعـدما كـان اقتصــادها كانـت تصـب عم

  .مخططا، رغمالنقائص المسجلة التي میزت هذه االصالحات

مــن بــین االنعكاســات الهامــة لهــذه األحــداث دخــول النظــام السیاســي الجزائــري فــي أزمــة  -

ك اتســاع حــادة وعــدم اســتقرار مــس منصــب الرئاســة والحكومــة خــالل عقــد مــن الــزمن، وكــذل

  .إلخ... رقعة المعارضة وازدیاد نشاطاتها من خالل التجمعات، إعتصامات 

ــــالب السیاســــي  - ــــر بعــــد االنق ــــت الجزائ ــــي دوامــــة مــــن العنــــف ) م1992-01-11(دخل ف

والإلســتقرار األمنــي أو مــا عــرف باســم العشــریة الســوداء، ففقــدت الجزائــر بــذلك اآلالف مــن 

ة، ومحدثــة بــذلك ركــودا تنمویــا رهیبــا وتــدهورا فضــیعا أبنائهــا، وتكبــدت خســائر مادیــة معتبــر 

  .لألوضاع االجتماعیة وجمودا ثقافیا كبیرا

على العموم، هذا ما استطعنا تحقیقـه، فـإن أصـبنا فـذلك مـن توفیـق اهللا، وٕان كنـا قـد   

قصرنا فحسبنا أننا قـد قـدمنا بمـا اسـتطعنا فـإن الكمـال هللا وحـده وسـنجتهد أكثـر لتـدارك ذلـك 

  .    ت الحقة ان شاء اهللافي دراسا
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2الملحق رقم  -

)06/10/1998

  

  

  

  

  

  

 

  

  



  2.م وتبعاتها
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م وتبعاتها1988صور لمسیرة العاشر أكتوبر : 

                                                                                                                        

  .زائر، المرجع السابق

 .قناة الجزائر، المرجع السابق

 

 

: 03الملحق رقم 

 

  

  

  

  

  
                                                       

زائر، المرجع السابققناة الج1
قناة الجزائر، المرجع السابق2
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جدول لعدد القتلى والجرحى ألحداث أكتوبر والمعدة من طرف الدرك : 04الملحق رقم  -

  1.الوطني

  عدد الجرحى             عدد القتلى  

  الدرك الوطني  الجیش  الشرطة  مدنین  الدرك الوطني  الجیش  الشرطة  مدنین  الوالیة

      17  444        56  الجزائر

  05    16  32        /  المدیة

      03  103        07  الجلفة

    03  10  25        05  الشلف

      02  03        01  المسیلة

      05  25   01    01  عین الدفلى

  12    01  04        02  بومرداس

    01    04        /  البویرة

        23   01    05  تیبازة

      10  591        13  البلیدة

  01      07        /  تیزي وزو

سیدي 

  بلعباس

03        21        

عین 

  نتتیموش

/        03        

        39   01    05  مستغانم

        35  01      08  تیارت

    02  01  88        16  وهران 

        03        /  معسكر

        02        02  تلمسان

        08        01  سعیدة

  02    03  16        /  بجایة

      07  26        /  قالمة

      03  47        /  عنابة

  20  06  77  1118    03    140  المجموع

المجموع 

  الكلي

144  1221  

  

                                                           
  .66إلهام نایت سعیدي، المرجع السابق، ص1
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دیسمبر  26جدول یمثل نتائج الدور األول من االنتخابات التشریعیة : 05الملحق رقم  -

  1.م1991

  

                                                           
  .291أحمد طعیبة، المرجع السابق، ص1
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  1.م1994جدول لقائمة ضحایا االرهاب لسنة : 06الملحق رقم  -
  الجرحى  القتلى  الضحایا

  /  01  الوالة

  /  02  رؤساء المجالس الشعبیة الوالئیة

  /  11  الدوائر رؤساء

  27  76  رؤساء المندوبیات التنفیذیة البلدیة

  11  40  أعضاء المندوبیات التنفیذیة البلدیة

  04  07  الموظفون السامون

  431  682  الموظفون

  02  02  رؤساء األحزاب

  /  03  أعضاء المجلس االنتقالي

  /  05  المحامون

  02  03  أعضاء األحزاب

  01  05  السلك الطبي

  36  101  المعلمون

  03  15  القضاة

  26  122  المجاهدون

  69  41  الطلبة

  05  21  الصحفیون

  01  02  رجال األدب

  03  21  رجال الجمارك

  87  304  الفالحون

  1039  1384  بدون

  171  407  عمال مهنیون

  01  05  أعضاء الجمعیات

  96  1800  عمال متخصصون

  07  52  األئمة

  /  01  الطیارون

  /  01  المطربون

  01  05  غاباتحراس ال

  03  10  أعوان الحمایة االجتماعیة

  08  95  المتقاعدون

  195  670  رجال المهن الحرة

  17  32  الحرس البلدي

  119  350  التجار

  11  31  حراس السجون

  11  61  األجانب

  2289  6388  المجموع

                                                           
  .174إلهام نایت سعیدي، المرجع السابق، ص 1



  1.م1992- 

  2).م1998- م1992(خریطة تمثل توزیع المجازر عبر التراب الوطني 

  

  .م1992، دار التضامن، بسكرة، أوت 

قناة الجزیرة االخباریة، وثائقي بال حدود، حوار أحمد منصور مع عباس عروة، 

/2017.  
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- 01- 11نص استقالة الرئیس الشاذلي بن جدید : 

خریطة تمثل توزیع المجازر عبر التراب الوطني : 

                                         

، دار التضامن، بسكرة، أوت 06مجلة التضامن، ع  قراءة في خلفیات استقالة،خیر الدین العایب، 

قناة الجزیرة االخباریة، وثائقي بال حدود، حوار أحمد منصور مع عباس عروة، 

www.aljazeera.net/program/withoutbounds 14/03، یوم االطالع/

 

 

: 07الملحق رقم  - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: 08الملحق رقم  - 

  
                                                          

خیر الدین العایب،  1
قناة الجزیرة االخباریة، وثائقي بال حدود، حوار أحمد منصور مع عباس عروة، 2

www.aljazeera.net/program/withoutbounds



رســم بیــاني یبــرز مقارنــة بــین نســبة البلــدیات المصــوتة للفــیس ومعــدل 

إلى  1989جدول یمثل تطور نسبة البطالة حسب األعمار من 

1992  1997  

65.9  73.2  

44.9  48.3  

23.7  33.9  

13  19.3  

8.3  14.7  

7.4  12.6  

5.4  12.6  

5.2  15.1  

05  1.2  

23.8  27.9  
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رســم بیــاني یبــرز مقارنــة بــین نســبة البلــدیات المصــوتة للفــیس ومعــدل : 09

  

جدول یمثل تطور نسبة البطالة حسب األعمار من : 10

1989  1991  1992

63.9  58.9  65.9

31.8  48.3  44.9

18  23.7  23.7

12.3  11.1  

10.2  6.2  

9  4.9  

9.5  4.5  

10.3  3.1  

2.8  05  

21.4  21.9  23.8

                                         

  .قناة الجزیرة اإلخباریة، المصدر السابق

  .63المرجع السابق، ص

 

 

9الملحــق رقــم  -

  1.المجازر فیها

  

  

 

 

 

 

 

  

10الملحق رقم -

  2.م1997

  ألعمارا

15- 19  

20 – 24  

25 – 29  

30 – 34  

35 – 39  

40 – 44  

45 – 49  

50 – 54  

+55  

  المجموع

                                                          
قناة الجزیرة اإلخباریة، المصدر السابق1
المرجع السابق، ص منیرة بلعید،2
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  المصادر: أوال

 باللغة العربیة:  

 .م2003ط، دار ناشري، الجزائر، .أبو زكریا یحي، الجزائر من بن بلة إلى بوتفلیقة، د .1

ـــــــر )___،___( .2 ـــــــي الجزائ ، 1، ط)م1993-1978(، الحركـــــــة اإلســـــــالمیة المســـــــلحة ف

 .م1993عات، بیروت، مؤسسة العارف للمطبو 

ــــة  .3 ــــي أصــــل األزمــــة الجزائری ــــد، ف ــــد الحمی ، مركــــز 1م، ط1999-1958اإلبراهیمــــي عب

 .م2001الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

ط، المرصـــد الحضـــاري .بـــن طاطـــة لخضـــر، المســـیرة معالمهـــا ومشـــاهدها فـــي الســـیرة، د .4

 .م2015لصیانة الثروة الفكریة، الجزائر، 

، دار الهــدى، عــین ملیلــة، الجزائــر، 2م السیاســي الجزائــري، طبــو الشــعیر ســعید، النظــا .5

 .م1993

ط، دار .م إلـــــى یومنـــــا هـــــذا، د1962بوحــــوش عمـــــار، التـــــاریخ السیاســـــي للجزائـــــر منـــــذ  .6

 .م2014البصائر الجدیدة، الجزائر، 

ن، .د.ط، د.م، د1999-1988تامالــــت محمــــد، الجزائــــر فــــوق البركــــان حقــــائق وأوهــــام  .7

 .م1999

 .م1995لجزائر التحریر الناقص، دار الطلیعة، بیروت، حیدوسي غازي، ا .8

ط، المؤسســـة الجزائریـــة، .الزبیـــري محمـــد العربـــي، المـــؤامرة الكبـــرى أو اجهـــاض ثـــورة، د .9

 .م1990الجزائر، 

صــــباح : ، تــــر)م1988-1962(ســــتورا بنجــــامین، تــــاریخ الجزائــــر بعــــد االســــتقالل  .10

 .م2012دمشق، ط، الهیئة العامة السوریة للكتاب، .ممدوح كعدان، د

، دار هومــــــــة، 1حلــــــــم أحادیــــــــث مــــــــع بوضــــــــیاف، ط... عبــــــــاس محمــــــــد، اغتیــــــــال  .11

 .م2003الجزائر،

ــــــي الجزائــــــر  .12 ، دار 1م، ط1991-1931عبشــــــة مبــــــروك، الحركــــــات اإلســــــالمیة ف

 .م2012المتوسطیة، تونس، 

 .م2003، دار هومة، الجزائر، 2عمیمور محي الدین، الجزائر حلم وكابوس، ط .13
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، 2، ط"الجــذور، الرمــوز، المســار"ركــة اإلســالمیة فــي الجزائــر عیاشــي أحمیــدة، الح .14

 .م1993عیون المقاالت، الجزائر، 

، دار األمــــین، 1العیاشــــي عنصــــر، سوســــیولوجیا الدیمقراطیــــة والتمــــرد بــــالجزائر، ط .15

 .م1999القاهرة، 

 باللغة الفرنسیة: 

16. Nezzar Khaled, Mémoires du gènéral, éd el chihaeb, alger, 

1999. 

  المراجع: ثانیا

  :الكتب -أ

، مركـز 1سعود الطاهر، الحركات اإلسـالمیة فـي الجزائـر الجـذور التاریخیـة والفكریـة، ط .1

 .م2012المسار للدراسات والبحوث، دبي، 

ــــي المجتمــــع الجزائــــري، ط .2 ــــف والفقــــر ف ، دار 1ســــالطنیة بلقاســــم وحمیــــدي ســــامیة، العن

 .م2008الفجر، القاهرة، 

، الــدار العربیــة للعلــوم، 1ون، حــرب الالعنــف الخیــار الثالــث، طعبــد الحكــیم أحمــد وآخــر  .3

 .م2007بیروت، 

، المركــز العربــي 1م، ط1988-1980قصــاب عبــد الوهــاب، الحــرب العراقیــة اإلیرانیــة  .4

 .م2014لألبحاث والدراسات، بیروت، 

، دار 1لونیســـــي رابـــــح، الجزائـــــر فـــــي دوامـــــة الصـــــراع بـــــین السیاســـــیین والعســـــكریین، ط .5

 .م2000الجزائر، المعرفة، 

 .م2011ط، دار المعرفة، الجزائر، .، رؤساء الجزائر في میزان التاریخ، د)___،___( .6

 .م2013ط، دار المعرفة، الجزائر،.، الرئیس الشاذلي بن جدید، د)___،___( .7

ط، .ناجي عبد النور، النظـام السیاسـي الجزائـري مـن األحادیـة إلـى التعددیـة السیاسـیة، د .8

 .م2006الجامعیة، قالمة،  دیوان المطبوعات
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  :الرسائل الجامعیة -ب

دراســـة حالـــة مســـاجد –دور المســـاجد فـــي التحســـیس باألزمــات األمنیـــة البشــاري خلیـــدة،   .1

رســالة ماجســتیر فــي علــوم ، -)م2003-1988(العاصــمة أثنــاء األزمــة األمنیــة بــالجزائر

ــــوم الس ــــة العل ــــراهیم، كلی ــــي ب ــــر دال یاســــیة واإلعــــالم، اإلعــــالم واالتصــــال، جامعــــة الجزائ

 . م2009-2010

دراســة حالــة النظــام –التحــول الـدیمقراطي فــي الــنظم السیاســیة العربیـة بلعـور مصــطفى،   .2

، أطروحة دكتوراه في العلوم السیاسیة، جامعة بـن یوسـف -)م2008-1988(الجزائري 

 . م2010 -2009بن خدة الجزائر، معهد العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، 

رســــــالة  م،2002-1992السیاســــــة الخارجیــــــة الفرنســــــیة إتجــــــاه الجزائــــــر نیــــــرة، بلعیــــــد م .3

-2005ماجســـــتیر فـــــي العلـــــوم السیاســـــیة، جامعـــــة منتـــــوري قســـــنطینة، كلیـــــة الحقـــــوق، 

 .م2006

دراســــة نقدیــــة تحلیلیــــة لــــدور الســــلوك -فــــي الجزائــــر االقتصــــادیةالتبعیــــة حــــادي عثمــــان،  .4

ماجسـتیر فـي العلـوم رسـالة ، )م9981-1988( االقتصـادیةالسیاسي في تسییر العملیة 

معهـد العلـوم السیاسـیة والعالقـات الدولیـة، السیاسـیة والعالقـات الدولیـة، جامعـة الجزائـر، 

 .م2001-2002

رسـالة  ،-مقاربة تحلیلیة–م 1988-1962الظاهرة اإلسالمیة في الجزائر حیدر عمر،   .5

یوســف بــن خــدة الجزائــر، ماجســتیر فــي العلــوم السیاســیة والعالقــات الدولیــة، جامعــة بــن 

 .م2002-2001كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، 

، التجـارة الخارجیـة الجزائریـة مـن االقتصـاد المخطـط إلـى إقتصـاد السـوقزیرمي نعیمـة،   .6

رســالة ماجســتیر فــي التســییر الــدولي للمؤسســات، جامعــة أبــي بكــر بلقایــد تلمســان، كلیــة 

 .م2011-2010العلوم االقتصادیة والتجاریة، 

رســالة ماجســتیر م، 1994-1988أزمــة التحــول الــدیمقراطي فــي الجزائــر  طعیبــة أحمــد، .7

في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، جامعة بن یوسف بن خـدة الجزائـر، معهـد العلـوم 

 .م1998-1997السیاسیة والعالقات الدولیة، 
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أطروحـة  م،2010-1989األحزاب والتـداول علـى السـلطة فـي الجزائـر مرزود حسین،   .8

، كلیـة العلـوم السیاسـیة 3دكتوراه في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، جامعـة الجزائـر 

 .م2012-2011واإلعالم، 

-1988العنف السیاســــي فــــي الجزائــــر فــــي ظــــل التعددیــــة السیاســــیة نایــــت ســــعیدیإلهام، .9

سـف بـن ، رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیـة، جامعـة بـن یو م1995

 .م2002-2001خدة الجزائر، كلیة العلوم االنسانیة، 

ــــد،  .10 ــــف محمــــد جــــالل ومحامــــدي ولی ــــة یخل المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة والتنمی

، مــذكرة لنیــل شــهادة -دراســة حالــة الجزائــر –المســتدامة فــي ظــل انخفــاض أســعار الــنفط 

كلیـــة العلــــوم  الماســـتر األكـــادیمي فـــي إدارة المؤسســـات، جامعـــة العربـــي التبســـي تبســـة،

 .م2016-2015االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، 

    :المجالت والدوریات -ج

 .م1992أوت  دار التضامن، بسكرة، ،06 ع، تضامنالمجلة  .1

  :المقاالت -د

، مجلــة اقتصــادیات شــمال "سیاســات التحریــر االقتصــادي فــي الجزائــر"، علــيبطــاهر  .1

 .ت.د، 01إفریقیا، ع 

مجلـة ، "الفتنـة األهلیـة والمصـالحة الوطنیـة: الجزائر في عهـد بوتفلیقـة"، درشیتلمساني  .2

 .م2008، جانفي 07أوراق كارینغي، ع

الواحــات  ، مجلــة"مالمــح التحــول االجتمــاعي فــي الجزائــر التعددیــة"، مختــارمنصــوري  .3

  .م2010، 10 للبحوث والدراسات، ع

  :الندوات والملتقیات -ه

المجتمــــع المــــدني والتحــــول الــــدیمقراطي فــــي "عیــــدي، عبــــد الرحمــــان برقــــوق وصــــونیا ال .1

: ، الملتقى الوطني األول حول التحول الدیمقراطي في الجزائـر، جامعـة بسـكرة"الجزائر

  .ت.د
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  :الموسوعات ودوائر المعارف -و

ط، دار رواد النهضـــة، .د ،7ج ،4مســعود الخونـــد، الموســوعة التاریخیـــة الجغرافیــة، ج. 1

  .م1994بیروت،

  :طة السمعیة البصریةاألشر  -ز

قنـــاة الجزیـــرة االخباریـــة، وثـــائقي بـــال حـــدود، حـــوار أحمـــد منصـــور مـــع عبـــاس عـــروة،  .1

www.aljazeera.net/program/withoutbounds ،تاریخالمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهدة: 

14/03/2017. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة  .2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوات النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار"، JALYSTVقن  ،"الجزائ

، تـــــــــــــــــــــــــــــاریخ 2،2wl-https://www.youtube.com/watch?v=7gBe5Agج

 .م10/03/2017: المشاهدة

ــــــــــــــــــــــاة الشــــــــــــــــــــــروق  .3 ــــــــــــــــــــــوبرقن ــــــــــــــــــــــائقي انتفاضــــــــــــــــــــــة اكت م، 1988اإلخباریــــــــــــــــــــــة، وث

5VK-watch?v=C1T6K6Dutube.com/http://www.yo تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ ،

 .م15/01/2017:المشاهدة

، 2قنــــــــــــــــــاة الشــــــــــــــــــروق اإلخباریــــــــــــــــــة، العســــــــــــــــــكریتاریا مــــــــــــــــــن یحكــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن؟، ج .4

2htZPO-8-v=un-http://m.youtube.com/watch?تـــــــــاریخ المشـــــــــاهدة ، :

 .م2017مارس  05

ــــــــاة النهــــــــار،  .5 ــــــــت حناشــــــــي مــــــــع خالــــــــد نــــــــزار، "ةحبمنتهــــــــى الصــــــــرا"قن ، حــــــــوار هاب

http://www.youtube.com/watch?v=tAyc_cpludqتــــــــــاریخ المشــــــــــاهدة ، :

  .م02/02/2017

  :مواقع األنترنت -ح

  .م20/03/2017، یوم www.algeriachannel.comقناة الجزائر، . 1
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  -أ-

  .41أحمد بن بلة،  -

، 38، 37، 7،36أحمد سحنون، -

39.  

  .42أحمد طالب اإلبراهیمي،  -

  .9آیة اهللا الخمیني، -

  -ب-

  .54، 42بلعید عبد السالم،  -

  .43بو عبد اهللا غالم اهللا،  -

  -ت-

  .31توفیق بن جدید،  -

  -خ-

، 40، 39، 36، 35خالد نزار، -

46 ،50 .  

  - د-

  .43، 31، 15دیكارت،  -

  - ر-

  .43رشید بن یلس،  -

  .54رضا مالك،  -

  -س-

  .42سعید بو الشعیر،  -

  .6سعید سعدي،  -

  .54سید أحمد غزالي،  -

  -ش-

، 15 ،14، 8، 6الشاذلي بن جدید،

18 ،31 ،34 ،39 ،40 ،42 ،43 ،  

46 ،47 ،50 ،54 .  

  -ع-

  .41، 36، 7عباسي مدني، -

  .39، 36، 35العربي بلخیر،  -

  .50، 36عبد اهللا بلهوشات،  -

، 33، 31عبد الحمید اإلبراهیمي،  -

35 ،36 ،43 ،51.  

  .50عبد الحمید مهري،  -

  .56، 54عبد العزیز بوتفلیقة،  -

  .7ي، عبد اللطیف سلطان -

  .38عبد المالك رمضاني،  -

، 39، 37، 36علي بن الحاج،  -

41.  

  .55علي كافي،  -

  .56علي هارون،  -

  -ك-

  .37كمال نور،  -

  -ل-

  .50، 43لكحل عیاط مجذوب،  -

  .56، 51الیامین زروال،  -

  -م-

  .10ماو تسي تونغ،  -

  .6محفوظ نحناح،  -

  .55، 41محمد بوضیاف،  -

  .14محمد تامالت،  -

  .37محمد حمیدات،  -
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  .9محمد رضا بهلوي،  -

، 34، 8محمــــــــد الشــــــــریف مســــــــاعدیة، -

42 ،43 ،44 ،50.  

  .35محمد الصالح محمدي،  -

  .8محمد الصالح یحیاوي،  -

  .44محمد العربي الزبیري،  -

  .36محمد عطایلیة،  -

  .39محمد السعید،  -

  .50، 35محمد مدین،  -

  .42، 32محي الدین عمیمور،  -

  .55، 54، 51اح قاصدي، مرب -

  

  .8، 7مصطفى بویعلي،  -

، 49، 48، 35، 31مولـود حمــروش،  -

54.  

  .6مولود معمري،  -

  .10میخائیل غورباتشوف،  -

  .46میلود براهیمي،  -

  -ه -

، 38، 36، 35، 32الهادي لخذیري،  -

39.  

  .39، 37الهاشمي سحنوني،  -

  .55، 35، 13، 6هواري بومدین،  -
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  –أ  -

  .35، 33ألبیار، ا -

  .17، 16، 9أفغنستان،  -

  .17، 9إتحاد السوفیتي،  -

  .17، 16، 9إیران،  -

  -ب  -

  .39، 37باب الواد،  -

  .55باریس،  -

  .32باش جراح،  -

  .33باستور،  -

  .33برج البحري،  -

  .37بسكرة،  -

  .37بشار،  -

  .11بلطیق،  -

  .39، 33بلكور،  -

  .33بلیدة،  -

  .55بن طلحة،  -

  .33بن عكنون،  -

  .33بو زریعة،  -

  .31بوشاوي،  -

  .33بوفاریك،  -

  -ت -

  .32تبسة،  -

  .33تیارت،  -

  .6تیزي وزو،  -

  –ج  -

  ،17، 16، 15، 14، 13، 7الجزائر، -

18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،26 ،

27 ،29 ،31 ،32 ،44 ،51 ،53 ،

53 ،55 ،56 ،59.  

  .37الجلفة،  -

  -ح  -

  .33حسین داي،  -

  -د  -

  .33دالي براهیم،  -

  -ر  -

  .55الرایس،  -

  .56رقان،  -

  .33الرویسو،  -

  .43رویبة،  -

  .34، 31، 18ریاض الفتح،  -

  - ف  -

  .17، 15فرنسا،  -

  -ق  -

  .37، 33القبة،  -

  .33، 13، 6قسنطینة،  -

  .33قالمة،  -

  -س  -

  .40، 35، 34، 33ساحة أول ماي،  -

  .33، 13سطیف،  -
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  .33سطاولي،  -

  .9سعودیة،  -

  .38سیدي بلعباس،  -

  -ش -

  .33شارع محمد الخامس،  -

  .38الشلف،  -

  -ع  -

  .9العراق،  -

  .33عنابة،  -

  .33عین البنیان،  -

  .33عین طایة،  -

  -ص  -

  .10الصین،  -

  

  -ل  -

  .7لندن،  -

  .44، 15لیبیا،  -

  - م  -

  .55، 33مستغانم،  -

  .33مسیلة،  -

  .11موسكو،  -

  -و -

  .33ان، وهر  -

  .44الوالیات المتحدة األمریكیة،  -
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  –أ  - 

، 26، 23، 17، 16، 13، 8أحداث، -

31 ،32 ،33 ،38 ،40 ،41 ،42 ،43 ،

45 ،46 ،47 ،52 ،58 ،59.  

  .56، 49، 47أحزاب،  -

  .58، 22، 6احتجاجات،  -

، 34، 28، 26، 25، 13، 10أزمة،  -

36 ،37 ،41 ،42 ،56 ،57 ،59.  

  .  58 ،39اعتصام،  -

، 36، 34، 33، 32، 23، 7األمن،  -

37 ،42 ،43 ،48 ،51 ،54 ،55 ،56 ،

57.  

  . 43، 32، 26إضرابات،  -

  . 36، 16، 7اإلسالمیین،  -

  .29انتفاضة،  -

  –ت  - 

  .49، 11التعددیة الحزبیة،  -

  .39، 31، 28، 13، 7، 6التیار،  -

  - ث - 

  .53، 25، 13، 9، 8الثورة،  -

  - ج - 

، 36، 35، 34، 25، 8، 6الجیش،  -

37 ،38 ،39 ،41.  

  - ح - 

  .55، 18، 17، 10، 9الحرب،  -

  ،46، 38، 17، 16، 13الحزب الواحد،  -

47 ،49 ،50.  

  -د - 

  .47، 15دستور،  -

  -س - 

، 26، 25، 17، 14، 8، 7، 6السلطة،  -

27 ،29 ،34 ،36 ،38 ،39 ،41 ،43 ،

44 ،48 ،49 ،55 ،58.  

  -ش - 

، 18، 16، 15، 14، 13، 8الشعب،  -

20 ،22 ،23 ،26 ،29 ،32 ،33 ،35 ،

37 ،38 ،39 ،41 ،42 ،44 ،47 ،49 ،

55 ،56 ،60.  

  -ص -  

، 26، 17، 14، 13، 8، 6الصراع،  -

29 ،42 ،44 ،59.  

  -ق - 

، 50، 49، 43، 20، 19، 18قانون،  -

52 ،54 ،55 ،56.  

  –م  - 

  .49، 47، 44، 42، 14المعارضة،  -

  .40، 39، 37مسیرة،  -

  .47، 43، 31، 14، 13مؤتمر،  -

  - ن - 

، 22، 21، 18، 14، 13، 6النظام،  -

23 ،24 ،25 ،28 ،29 ،41.  
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  الصفحة  المحتوى

  .االستهالل -

  .اإلهداء -

  .الشكر والتقدیر -

  .قائمة المختصرات -

  .مقدمة -

  .1988أكتوبر  05األوضاع العامة في الجزائر قبیل أحداث : تمهید -

  .سبابهاأ: الفصل األول -

  .األسباب السیاسیة: المبحث األول -

  .داخلیاً : أوالً 

  .خارجیاً : ثانیاً 

  .األسباب االقتصادیة: المبحث الثاني -

  .داخلیاً : أوالً 

  .خارجیاً : ثانیا

  .األسباب اِالجتماعیة والثقافیة: المبحث الثالث -

  .ِاجتماعیاً : أوالً 

  .ثقافیاً : ثانیاً 

  .م1988أكتوبر  05 مجریات أحداث: الفصل الثاني -

  ).1988أكتوبر  04-06" (البدایة"المرحلة األولى : المبحث األول -

  .م1988أكتوبر  04: الیوم األول

  .م1988أكتوبر  05: الیوم الثاني

  .م1988أكتوبر  06: الیوم الثالث
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  .م1988بر أكتو  07: الیوم الرابع

  .م1988أكتوبر  08: الیوم الخامس

  

  

  

  

  أ

5  

13- 29  

13  

13  

16  

18  

18  

21  

23  

23  

26  

30-44  

31  

32  

33  

35  

37  

37  

38  

38  



 فهرس المحتویات

 

 
86 
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